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 املقدمة

يتـداخل مـع مهـارات التفكـري وتقنيـات الخرائط الذهنيـة أو العقليـة مـصطلح 

الرسم، فهي أحد التقنيات التي تساعد عىل تعليم التفكـري وحـل املـشكالت ويف 

اآلونة األخرية أثبتـت الخـرائط الذهنيـة قـدرتها الفائقـة يف املجـاالت التعليميـة 

ــذا ــم اســتخدام هــذه والتغلــب عــىل مــشكالت الدراســة والحفــظ، ل  فــإن تعل

ُاإلسرتاتيجيات يساعد الطلبـة عـىل تطـوير مهـارات كتابيـة جيـدة، كـام تـساعد  ُ

الطلبة عىل أن يصبحوا متعلمني بشكل أفضل، كام أن الخرائط العقلية تستخدم 

العمليات املعرفية واملتضمنة؛ اإلدراك واملعالجة وتقييم املعلومات، فهي تـصف، 

ُت، كام تستخدم للمساعدة يف إظهار اليشء أو الفكرة وتصنف وتسلسل املعلوما

 .واملعلومات األولية حول الفكرة

ما معنى الخرائط الذهنية؟ وما هي األسس الـصحيحة للـتعلم وحـل املـشكالت 

باستخدامها؟ وكيف ترسم الخرائط العقلية؟ هذا ما سـنتعرف عليـه خـالل هـذا 

 .الكتاب 

ألفكار املوجـودة يف الكتـاب والتـدرب عـىل راجيا من القارئ الكريم التعلم من ا

 .تطبيقها والتطوير عليها لتحقيق الفائدة من فكرة التعلم بالخرائط العقلية
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 الفصل األول

 اإلدراك البرصي
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 والعقلالذهن : أوال

ُالذهن ْ ُالَفهم والعْقُل :  ِّ  .ْأذهان: والجمع . ْ

ِفالن يف ذ: َويوصف به فيقال  ِذيكّ فطن : ٌهن ٌ َ . 

ُالذهن و ْ  .َّالقوُة  ِّ

 . يطلق الذهن يف الفلسفة الحديثة عىل قوة اإلدراك والتفكري

 املعـارف اإلنـسان بهـا اإلنـسان، وبـه يـدرك الـلـهأما العقل فهو الغريزة املدركة التي ميز 

ة، ومـا  إدراك املعـارف النظريـ الفطرية، والعلوم الـرضورية وهـو الوسـيلة التـي يـتم بهـا

ومعنى ذلك أن الذهن و العقل جـزء ال يتجـزأ مـن نـواحي يستفاد من التجارب الحسية، 

  .اإلدراك والتفكري

ًوقد يراد بالذهن قوة للنفس معدة إلدراك األشياء الخارجية من غري أن يكون متثلها مقيدا 

ظـيل، بصورها املاديـة املرتـسمة يف الـدماغ، ويـسمى وجـود الـصور يف الـذهن بـالوجود ال

 .ووجودها خارج الذهن بالوجود الحقيقي

ً ويطلق الذهن أيضا عىل قوة اإلدراك من جهة مـا هـي مقابلـة لإلحـساس تـارة، وللعقـل 

  .أخرى

ملكـة تنـسق اإلحـساسات بوسـاطة املقـوالت، إال أن القـوة ) كانـت(فالذهن عند 

 يبيـةاملعدة الكتساب املعرفة ال تقتـرص عـىل تهجـي الظـواهر يف ضـوء وحـدة ترك
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معينة لقراءتها من جهة ما هي تجارب حاصلة لها، بل تحتاج إىل قوة أعـىل مـن 

لذلك قيل إن الـذهن ملكـة القواعـد، وإن العقـل ملكـة . ذلك، وهي قوة العقل

  .املبادئ

وكـل معرفـة فهـي إمنـا تبـدأ . ًومعنى ذلك أن يف كل معرفة رشطية عنرصا غري رشطي

 ثم تنتهـي إىل العقـل، فكـأن الـذهن إذن ملكـة باإلحساس ثم تنتقل منه إىل الذهن،

  .متوسطة بني العقل واإلحساس

 ملكة ربـط التـصورات الحدسـية مببـدأ الـسبب الكـايف، أمـا) شوبنهاور(والذهن عند 

 العقل فهو قوة معدة الكتساب التصورات املجـردة و وترتيبهـا، وجمعهـا يف األحكـام 

  .واالستدالالت

األمور األبدية أو األمـور املطلقـة، ويطلـق الـذهن عـىل وقد يطلق العقل عىل إدراك 

ومعنى ذلك أن للذهن حركات متتابعـة يف اكتـساب التـصورات، . إدراك أمور التجربة

ًوتأليف األحكام واالستدالالت، عىل حني أن العقل يدرك هـذه األشـياء إدراكـا مبـارشا  ً

قـدمات والفرضـيات، ًومعنـى ذلـك أيـضا أن الـذهن اسـتداليل يبـدأ بامل. بفعل واحد

ًوينتهي إىل النتائج، عىل حني أن العقل حدس يـدرك املقـدمات والنتـائج إدراكـا كليـا  ً

  ً.مبارشا
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ويرجع هذا التمييز بني الذهن والعقل إىل أفالطون، فقد فـرق هـذا الفيلـسوف 

فالحدس يف . بني الحدس، أي املعرفة املبارشة، وبني العقل، أي املعرفة االستداللية

 يتناول األمور العالية، والعقل يتنـاول األمـور الـسافلة، أي األمـور الحـسية نظره

هذه العالقة فجعل الحدس أدىن من ) كانت(وقد قلب . التي تتألف منها العلوم

العقل، ألن الحدس عنده ال يدرك إال املسائل الداخلة يف إطاري الزمـان واملكـان، 

) برغـسون(أمـا .  أي املـسائل اإللهيـةعىل حني أن العقل يتناول املسائل العالية،

فإنه جعل الحدس أعىل من العقل، عىل النحو الذي فعله أفالطون، ألن الحـدس 

عنده يغوص عىل باطن الوجود ويكشف عن املطلق، عىل خالف العقل الـذي ال 

 .يجول إال يف سطح الوجود، وال يعنى إال بصنع اآلالت وتركيبها

 العقل لغة

، وعقل اليشء؛ أي كبح جامحه، وعقل "َعَقَل"ًويا من الفعل ُاشتق لفظ العقل لغ

ومن هـذا املعنـى يكـون عقـل اإلنـسان هـو الـذي . البعري؛ أي قيده عن الحركة

يجعله يتحكم يف جميع مرادات النفس ونوازعها، كام يدرك اإلنسان بـه األشـياء، 

 .ويعرف الخطأ من الصواب
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 بهـا اإلنـسان عـن سـائر الـلــه ميـز الغريـزة املدركـة التـيًأما اصطالحا فيعنـي 

الحيوانات، وبه يدرك االنسان املعارف الفطرية، والعلوم الرضورية التـي يـشرتك 

  العلـوم فيها جميع العقالء، كالعلم بأن الكل أكرب مـن الجـزء، ونحـو ذلـك مـن

إدراك املعارف النظرية، وما يستفاد  األولية الرضورية، وهو الوسيلة التي يتم بها

لتجارب الحـسية، ومنـه جـرى إطـالق العلـم عـىل العقـل، ويـسمى فاقـده من ا

 .جاهالً، والعقل ينجي صاحبه من الهالك ويرشده اىل الطريق القويم

والعقل كلمة شاملة ذات مفهوم أوسـع مـن الـدماغ املوجـود يف الـرأس، إال أنـه 

اغ عىل ميكن القول بأن مثة صلة وثيقة بني العقل والدماغ، من حيث احتواء الدم

 .املراكز التي تتحكم يف العمليات الذهنية واالنفعالية والحسية يف اإلنسان

و للعقل البرشي وظائف غري موجودة يف الحيـوان؛ إذ يقـوم برتتيـب املعلومـات 

ُّوربط بعضها ببعض، ليكون منها أفكارا، كـام أنـه يعـد مكـان االبتكـار واإلبـداع  ُ ً ّ َ

ّواألحالم؛ فهو ميكن اإلنسان من  التمييز بني الخطأ والصواب، وبني ما هو منطقي ُ

ٌوما هو غري منطقي، كام أنه مخـزن للمعلومـات والـذاكرة، وهـو املـسؤول عـن 

 .سلوك اإلنسان ورد فعله يف الرساء والرضاء
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 :أهمية العقل

للعقل أهمية قصوى فهو األساس يف معرفة العلوم، ويف األعـامل وصـالحها، وبـه 

كنه ال ميكن أن يستقل بذلك، حيث أنه غريزة يف النفس يكمل الدين والعمل، ول

وقوة فيها مثل قوة البرص، وحني يتصل به نور اإلميان والقـرآن كـان كنـور العـني 

. يعجـز عنـه لوحـده حني يالقي ضوء الشمس، فـإن انفـرد مل يـستطع إدراك مـا

واملذهب الحق يف املوقف من العقل هو الوسطية بني من جعله ن أصول العلم 

والوحي تابع له، وبني من يذمون العقل ويرون أن األحوال واملقامات واملواجيـد 

وأخطـأ مـن ظـن أن داللـة الكتـاب والـسنة قـارصة عـىل . ال تكون إال مع غيابه

األخبار املجردة من األدلة العقلية، وأنها موقوفة عىل العلم بـصدق املخـرب، ومـا 

 عـىل ذوي وأثنـى قـد مـد ـلــهالفـإن . يبنى عىل صدقه من املعقـوالت املحـضة

، وتجول يف بـديع صـنعه الـلـهالعقول واأللباب، تلك العقول التي تتدبر يف خلق 

 تتلمس آثار 
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 اإلدراك : ثانيا

 : اإلدراك  تعريف

 .عملية تفسري وفهم للمعلومات الحسية

 . تجميع اإلنطباعات الحسية وتحويلها إىل صورة عقليةوفيه يتم

 الحسية التـي تـأيت االنطباعاتإىل املعاين من خالل تحويل عملية التوصل  وهو 

بها الحواس عن األشـياء الخارجيـة إىل متثـيالت عقليـة معينـة ، وهـي عمليـة ال 

 .شعورية ولكن نتائجها شعورية

كام تشتمل عملية اإلدراك عىل املعرفـة ومتثيـل املعرفـة بـشكلها الكامـل والتـي 

فـة كـل عمليـة عقليـة ميكـن أن توصـف تتضمن الوعي الحكيم ، وتتضمن املعر

ًكخربة وتشتمل شكالً مخترصا  لكـل العمليـات التـي تبنـى مـن خاللهـا املعرفـة 

 .واالستنتاج والتعرف والتخيل االستقبالمتضمنة 

 : اإلدراك عىلشملوي

 .الرتكيز واإلنتباه

 .التمييز بني ما له صلة باملوضوع وما ليس له صلة باملوضوع

 ).لومات وتخزينها بالذاكرة ترميز املع(الحفظ 

 .تنظيم املعلومات وتنسيقها
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 .املشكالتحل 

 .واالتصالنقل املعلومات 

 . املعطيات املعلوماتيةاستعاملإيجاد طرق جديدة ملعالجة 

 :أنواع اإلدراك

ًتتعــدد أنــواع اإلدراك وتتنــوع وفقــا لــألدوات التــي يــستخدمها اإلنــسان يف نــشاطه 

لحـواس هـي إحـدى رشوط اإلدراك حيـث أن إدراك العـامل ُالتفكريي، وقـد أعتـرب أن ا

ًالخارجي يعتمد كلية عىل األعضاء الحسية يف اإلنسان، باإلضافة إىل املثريات الخارجية 

 :أنواع اإلدراكوهي املثريات البيئية املستقلة ومن 

ويــشمل معرفــة األشــكال واأللــوان، الحجــم، العمــق الفراغــي، : اإلدراك البــرصي

 املالمح والتكميـل، الخلفية، الحركة بالعمق، الصورة عن الخلفية، الكتابة،الحركة ضد 

 للـصورة عـن االختياري االنتباه، معرفة الوجوه، اإلضاءةني والتبدل، درجة التتابع الزم

 .الخلفية

ويـشمل الـصوت، طبقـات الـصوت، الـنغامت، شـدة الـصوت، : اإلدراك السمعي

 .  ......معرفة الصوت، تتبع مصدر الصوت 

متييز الروائح، مكان صدور الرائحة، نوع الرائحـة، شـدة الرائحـة، : اإلدراك الشمي

 .جودة الرائحة
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متييز األطعمة، أنواع مجموعات األطعمة، جودة الطعـام، تقيـيم : اإلدراك الذوقي

 ).حلو، مر، مالح، حامض(الطعم 

، قاسـية، ؛ خـشنة، ناعمـة، حـادة، مرنـةاألجـسامطبيعـة : اإلدراك الحيس اللميس

 .رطبة، سائلة

ويشمل وضع أعضاء الجسم اليدين، القدمني، مقدار الشد عىل : اإلدراك الجسمي

، الثقل عىل الجسم، تغيري حركة أعضاء )متقلصة، مسرتخية ( عضالت الجسم املختلفة

 ....... .الجسم 

 ..  .التأثري بيشء ما، الفرح، الحزن، الخوف : اإلدراك االنفعايل والعاطفي

 :احل اإلدراكمر

 . املؤثر ليك يكون تأثريه بأعىل درجةاستقبالتوجيه إدارة : التحري

 .معرفة منبهني مختلفني هل هام متفقان أم مختلفان: التمييز  

ًمطابقة نوع املستقبل القادم مع ما هو معروف مسبقا من مستقبالت : التعرف  

 .متشابهه لتقرير هل هو معروف لدينا أم جديد علينا

 .معرفة صفات املثري من بعض املعلومات التي نعرفها )  : العزل(حديدالت

من خالل املقارنة بني املعلومات املستقبلة مع تلـك املعلومـات التـي يف : التفسري

 .الذاكرة البعيدة الدامئة 
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الربط بني املعلومات املتتابعة التي ميكن تلقيها عـرب التفـسري وفـق : بناء املفهوم 

ًيث تعطي تصورا مجردا ليشء ماترتيب معني بح ً. 

 :العوامل املؤثرة  يف اإلدراك 

 :االنتباه.1

ًليك ندرك موضوعا معينـا أو حادثـة معينـة، ال بـد مـن أن نقـوم مبالحظتـه أو تركيـز  ً ُ

  .اختياري أو انتقايئ جوهره واالنتباه عليه، االنتباه

 الثبات أو الدوام .2

ً، أو دامئـا يف لنـاً أن يبـدو ثابتـا بالنـسبة حيث مييل العامل أو الواقـع الـذي ندركـه إىل

 .جوهره رغم التغريات الكبرية التي تطرأ عليه 

 الدافعية .3

فالشخص الجائع يظل ينظر للطعام عىل أنه مثري جذاب جدير باالقرتاب منه، يف حني 

 .أن الشخص املتخم بالطعام  قد ينظر إىل الطعام بال مباالة 

 التنظيم .4

 عــىل مجــرد تجــاور لــبعض املثــريات أو العنــارص الحــسية،فــاإلدراك ال يــشتمل 

ُ لكنه يشتمل يف جوهره عىل عمليـة تنظـيم لهـذه العنـارص يف شـكل كُـيل متكامـل، 

فاملربع، كام يقول علـامء الجـشطلت، لـيس مجـرد تجـاور أو مجـرد تنظـيم عـشوايئ 
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ٍ بطريقـة ًإلضالعه األربع، لكنه الشكل الكـيل املتكامـل لهـذه العنـارص اإلدراكيـة معـا

 . متكاملة، و كذلك األمر نفسه بالنسبة للصور 

 الوجهة .5

إن الطريقة أو الوجهة الذهنيـة أو الوجدانيـة التـي نتهيـأ بهـا أو مـن خاللهـا إلدراك 

 .موضوع ما تؤثر يف إدراكنا للموضوع 

 الخربة السابقة .6

 يف إدراكنـا إن املعرفة السابقة باملوضوع الذي ندركه قد تؤثر بشكل إيجايب أو سـلبي

 .له 

 التشوية أو التحريف .7

 .املشاعر اإلنفعالية القوية ميكنها أن تشوه أو تحرف الصورة التي ندركها 

 الخداع اإلدرايك .8

ــبعض التغــريات يف الظــاهرة  يف بعــض الحــاالت تحــدث أخطــاء يف اإلدراك نتيجــة ل

 .الخارجية املدركة

 الشكل أو األرضية .9

 ًت جوهرية، وأحيانا يسمى قانون التنظيم، وهو أكرث مباديء نظرية الجشطل
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 . هذا املبدأ يف الفنون التشكيليةوهو يتعلق بالتمييز بني الشكل واألرضية ويظهر

 اإلغالق .10

ويفرتض هذا املبدأ أننـا منيـل إىل إدراك األشـياء واملوضـوعات كأشـياء أو موضـوعات 

 .ُمكتملة أو منتهية ، أو ككل أو وحدة كلية

 

ًعـىل أن التـصور اإلدرايك ميكـن أن يكـون مـشاهدا )) Solomon(نكام أكـد سـولومو

ًيتعلق بصور األشياء، أو مـسموعا يـرتبط باألصـوات، أو ملموسـا أو مـا يـتم شـمه أو  ً

 .ذوقه والذي ميكن تحقيقه عن طريق أدوات الحس املبارشة 

 :  مجال اإلدراكيفالتعليمي سلوك الأنواع 

 الخـربات املرتبطـة اسـتخدامالـتعلم عـىل ويقوم هذا : التعلم بالواقع البحت.1

 .بالواقع ومعالجة املوجودات والتفاعل معها، والتعرف عىل خصائصها

ويـتم هـذا الـتعلم عـن : التعلم بالواقع إلثارة التصور اإلدرايك املعـريف.2

طريق الخربات واألنشطة مثل اسـتخدام الواقـع املحـسوس وتـصور خـصائص 

واألشـياء الواقعيـة، تزويـد األطفـال بخـربات إضافية لألشياء، اسـتخدام البيئـة 
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واقعية إلثارة التـصور اإلدرايك املعـريف الـسمعي، وتزويـدهم كـذلك بخـربات واقعيـة 

 وتزويــدهم بخــربات واقعيــة ذوقيــة شــميهحــسية ملــسية لألشــياء، وخــربات واقعيــة 

 .لألشياء

ًرا عـىل حيث يكون الطفل قـاد:  التعلم بالصور إلثارة التصور اإلدرايك املعريف.3

التعلم بالصور التي متثل صور األشياء وتجـسيداتها، ويكـون الـتعلم يف هـذا املـستوى 

باســتعامل العينــات واملجــسامت والــصور والخــرائط والرســوم التوضــيحية، والبيانيــة 

 .والرشائح واألفالم

حيث يتم التدريب عىل التصور  : التعلم بالتأمل إلثارة التصور اإلدرايك املعريف.4

 .ء ومتثيلها بالكلامت أو الحروف أو الرموز لألشيا

حيث تكون القدرة عىل تحديد الصورة التـي يـتم بهـا متثـل : التعلم بالتأمل املجرد.5

 .املعلومات 

 املعلومــات وتخزينهــا اســتقبالفــاإلدراك يعنــي جميــع العمليــات العقليــة ليتــضمن 

مختلفـة مثـل ومعالجتها، وميكن أن نـرى اإلدراك كنـشاط يتـضمن عمليـات معرفيـة 

، اإلبداع، الذاكرة، حـل املـشكالت واسـتخدام اللغـات، إن جـوهر اإلدراك هـو االنتباه

 .الحكم الذي من خالله يتم متييز األشياء املحددة 
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 :للنظرية املعرفية  املعارصة االتجاهات

ًمنحى معالجة املعلومات الذي حاول فهم عمليات التفكـري اإلنـساين مقارنـة مـع 

 عـىل اعتامدا واستعاملها و املصمم من أجل معالجة وتخزين البيانات نظام الحاسوب

 .الربامج املختلفة 

واملنحى اآلخر املستند إىل عامل النفس السويـرسي جـان بياجيـه الـذي نظـر إىل 

 .التكيف املعريف من خالل مصطلحني رئيسني هام التمثل واملواءمة

ــــل   واSchemaويــــستخدم بعــــض العلــــامء  مفهــــومي املخطــــط لتمثي

Representation مبعنى واحد ، اال أن مفهوم التمثيـل يتـضمن مـشابهة مـع 

فالتمثيـل قـد . عامل الواقع أكرث من املـشابهة التـي يتـضمنها مفهـوم املخطـط

ًيكون قريبا يف شكله العقيل من النسخة أو الصورة األصلية، أي أنه أكـرث قربـا  ً

ًا، وهـو العمليـة التـي تـصبح من الخصائص العيانية امللموسة وقد يكون رمزي

من خاللها املعرفة يف متناول العقل، وعمليـة التمثيـل قـد تكـون خريطـة عقليـة 

َمبارشة ملوضوع معني، أو رمزا عقليا عىل شكل صورة أو فكرة، أي أن التمثيل أكـرث  ً ً

. ًمحدودية من املخطط فهو خاص مبوضوع معني أو يشء معني أو واقعـة محـددة

   بسلـسلة مـن املوضـوعات أو األشـياء أو الوقـائعأكـرثط يتعلـق يف حني أن املخط
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أو السلوكيات التي ينظمها قانون واحد أو بيئة أساسية واحـدة والتـي ميكـن التغيـري 

 .منها أو التحويل 

  وعملية املعرفـة cognitive فقد توسع مبصطلحي معريف Arnheimأما أرنهايم  

cognitionعالجــة  الذهنيــة، واعتــرب أن املــشكلة    ليتــضمن اإلدراك الحــيس وامل

. املعرفيــة العامــة هــي متثيــل األشــياء املدركــة بالــسابق وتعديلــه بــذلك الــسياق

ًواستنادا إىل عملية أرنهايم املعرفية والتي تنتج ما يـسمى إنتظاميـة الـذكاء عـايل 

الرتبة، إذ يجب أن تقيم أي كينونة محددة وعالقتها بالسياق املعقد الذي يعمـل 

ًواستنادا إىل معظم النظريـات . ٍشكل فذ كأداء لجزء متكامل من اإلدراك املستمرب

املعرفية فإن املعلومات امللتقطة من خالل الحواس؛ تحلل و تخزن ويعاد ترميزها 

واستخدامها بشكل مرتب ومتسلـسل وبطـرق مختلفـة، وهـذه األنـشطة تـسمى 

 .معالجة املعلومات

لق بل يبدأ من مستويات اإلدراك الحـيس ألمـر مـا، أو إن التفكري ال يبدأ من فراغ مط

 : ملا حدث، وهناك أدوات يستخدمها  اإلنسان يف نشاطه التفكرييواسرتجاعتذكر 

 .الصور الذهنية املاضية.1

 .املحادثة الباطنية مع النفس.2
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 .املعاين الكلية.3

 .الرموز واإلشارات.4

 التي تـشري إىل أشـياء نسايناإلحيث  أوضح بأن الرموز واإلشارات هي أدوات للتفكري 

معنوية، والرمز هو كل ما ينوب عن اليشء أو يحل محله يف غيابه أو  معينة مادية أو

يدل عليه، فـبعض الـصور كإشـارات املـرور هـي رمـز والحـروف والكلـامت واألرقـام 

ًعادة عن معاين ومفـاهيم، وكلـام كـان التعبـري واضـحا أدى  واألشكال كلها رموز تعرب

 . بالتفكري والفاعليةاالرتقاءذلك إىل 

 :اإلدراك البرصي: ثالثا

كان يعتقد يف السابق أن اإلدراك البرصي هو مقدمة إىل فهم ظاهرة العامل الحقيقـي، 

وقد كان موضوع اإلدراك البرصي موضـوع دراسـة منـذ قـديم األزمـان، فقـد افـرتض 

 .راكنااملنظور الذري بأن املفردات لإلحساسات األساسية هي من صنع إد

أما املنظور التجريبي فـريى أن املعرفـة تكتـسب مـن خـالل التجـارب الحـسية 

، وقـد Tubula Rasaواألفكار املرتابطة، وأن العقل عند الـوالدة سـطح أملـس  

  أن املــدرك الحــيس األويل يحتــوي كــل Helmaholtzادعــى هيــل مــولتز 

ــرتض أن ــصوبها و اف ــا وي ــم يغريه ــن الحك ــشوهة  ولك ــقاطات امل ــذه اإلس  ه



 الخرائط الذهنية بني الفكرة والتطبيق

24 
 

ًالتصويبات تعتمد بشكل رئييس عىل املعرفة املكتسبة سابقا، وقد وصف هيـل مـولتز 

العملية كواحدة من اإلستنتاجات غري الواعية مثل إحـساسات الحـواس التـي أخـذت 

 .أثناء وعينا فهي ترتك لذكائنا لنتعلم كيف ندركها من معانيها

   فقـد Kant  وكانـت  Descartesأما املنظور الجشطتالتي الـذي بـدأ مـع ديكـارت 

افرتض أن العقل يفرتض مفهومه الخاص باملكان والزمـان أثنـاء إسـتقباله للمعلومـات 

أن ) قـوانني اإلتحـاد والـرتابط(الحسية، وقد افرتضـت قـوانني النظريـة الجـشطتالتية 

ًالعالقات ترتبط مع بعضها بعضا قطعة بقطعة، وهذه القطع تبقى غـري متغـرية مـن 

 ً.ا متحدة معاخالل بقائه

أما جشتطالتيو القرن العرشين فقـد تحـدثوا  عـن اإلدراك الكـيل والخلفيـة والـشكل 

 .واعتربوا أن منوذج الشكل البرصي هو أهم خاصية بالصورة

   التي اتصفت بالبيانات الحسية كمثـريات، فقـد اعتـربت Gibsonأما نظرية جبسون

واملبدأ األول فيها أن املكان  لـيس . ناأن املدخالت الحسية كافية لتفسري وعينا وإدراك

ُجغرافيا، ولكنه عامل حقيقي مـريئ، وقـد ركـزت عـىل إدراكنـا لألبعـاد الثالثيـة للـيشء  

 .بأبعاد ثنائية املساقط، كام هو باملدرسة الجشتطالتية  
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 وهكذا أن اإلدراك الحيس ميكن أن يستخلص األشـياء مـن سـياقها فقـط؛ ألنـه يـدرك 

 .رتكيبته املنظمة واألكرث من ذلك تسجيلها كقطعة فسيفسائيةالشكل كام هو ب

 :التعلم البرصي  : رابعا

التعلم البرصي هو ذلك النوع من التعلم الذي يركز عىل استخدام حاسة البـرص أكـرث 

من أية حاسة أخـرى، ويعتمـد عـىل الرتتيـب والتنظـيم، كـام يطـور مهـارة املالحظـة 

ي يركز عىل املظهر العام خاصة عنـد دراسـة األجـزاء والتجريب، كام أن املتعلم البرص

 .والتفاصيل

ًيستخدم التعلم البرصي طرقا تصويرية للعمل باألفكار واملعلومات املعروضـة، حيـث 

ٍأن البحث يف كل من نظرية التعلم وعلم النفس املعريف يخربنا أن التعلم البرصي هـو 

ف يفكـرون وكيـف يتعلمـون؛  مبختلـف األعـام، وكيـمن أفضل الطرق لتعلم الطلبـة

 :فالتعلم البرصي يساعد املتعلم عىل

 .جعل األفكار امللخصة مرئية ومحسوسة

 .ربط املعرفة األولية باملفاهيم الجديدة

 .توفري بناء للتفكري والكتابة واملناقشة، والتحليل، والتخطيط وكتابة التقارير
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 :التعلم البرصي عىليعمل 

 .ري مام  يؤدي للفهم والتفسريالرتكيز عىل األفكار والتفك

.. تنظيم وتحليل املعلومات من خـالل اسـتخدام الرسـومات البيانيـة أو الـصور 

 .إلعطاء قيمة كبرية للمعلومات

 :  باآليت  إجاملهاو للتعلم البرصي عدد من الفوائد ميكن أن 

حيث يتعلم املتعلم كيف يربط األفكار، ويستخلص كيف يجمـع : توضيح األفكار

ًظم املعلومات، وبالتعلم البرصي تكـون املفـاهيم الجديـدة أكـرث انتـشارا وأسـهَل وين َ

ُفهام عندما تربط باملعلومات األولية  ً. 

 املخططات والرسـم استخدامحيث يتمكن املتعلم من : تنظيم وتحليل املعلومات

، البياين و الخرائط  لتمثيل كميات كبرية من املعلومات بطرق تجعلهـا بـسيطة الفهـم

 ...... .وتساعد عىل إظهار العالقات واألمناط 

حيث يستطيع املـتعلم تـذكر املعلومـات بـشكل أفـضل : تكامل املعرفة الجديدة

 .عندما تقدم بشكل برصي ولفظي

إن ربط املعلومات البـرصية واللفظيـة تـساعد املـتعلم عـىل : التفكري بشكل ناقد

 . التفاصيل واستدعاءربط وفهم العالقات 
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إن التعلم البرصي هو طريقة مثبتـة تكـون فيهـا األفكـار :  التعلم البرصيتقنيات

ًواملفاهيم والبيانات واملعلومات األخرى مرتبطة بالـصور وتقـدم صـوريا، ومـن خـالل 

ُهذه التقنيات والخرائط املفاهيمية والرسوم البيانية التي تستخدم يف التعلم البـرصي 

 .يتم تعزيز التفكري ومهارة التعلم 

ًقد وجد أن هنالك اهتامما قليالً يف منحى متثيل املعرفة من خالل املعرفـة الـصورية و

“Pictorial Knowledge  ”. إذ ميكن أن تعكس الصور محتوى املعـاين ولكـن معرفـة

مبعنــى الجملــة، حيــث أن ترميــز الــصور وترميــز الكلــامت لــه خصائــصه الوظيفيــة 

ور والرموز مـن خـالل نـوعني مـن نظـام املتشابهة، ولكن الفرق يظهر يف معالجة الص

ــاين   ــام املع ــام نظ ــل ه ــصبية  Semantic Systemالتمثي ــشابكات الع ــام الت   و نظ

Syntactic System.   

إن املعـلومات الصورية ميكن أن متثل بالذاكرة بكـــال الشكلني مناذج وحــروف، كـام 

هر البـرصية لألشـياء تحتاج متثيالت املعلومات البرصية إىل مراحل ممتـدة مـن املظـا

ُاملوجودة بعاملنا بشكلها املعطى، حيث أن الشكل هو العزو الرئييس لألشياء البـرصية 

واملمثلة بتصنيفات األشكال، كام أنها تتحول أثناء اإلدراك إىل مفاهيم بـرصية وتتحـد 

 .مع املعلومات غري البرصية خالل عملية اإلستنتاج والتفكري البرصي
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ياء مختلفة ملختلف األفراد، والبعض يتوسـع بهـذا املفهـوم ليـشمل ويعني اإلدراك أش

أي نوع من املعرفة التي نحصل عليهـا حـول بعـض األشـياء يف عاملنـا الخـارجي، وإن 

القيمة العظمى للبرص ليس فقط يف متييز الوسـط املـادي، ولكنهـا بتـوفري معلومـات 

ًا فـان الرؤيـة هـي الوسـط غنية حول األشياء واألحـداث بالعـامل الخـارجي، لـذا غالبـ

ُاألسايس للتفكري، وأن حاسة البـرص تجعـل للعقـل قيمـة بحيـث يـصبح اإلدراك لـيس 

وقـد افرتضـت الدراسـات . ًاستقباالً سلبيا للمعلومات، وإمنا تعمل عىل توظيف العقل

ً بـأن هنالـك مكونـا للـذكاء 1972، و فرينـون 1983السيكومرتية مثل دراسة جـاردنر 

 spatialات مكانيـة  منهـا قـدرة هامـة وهـي املكانيـة البـرصية   يوصف بأنـه قـدر

visualizationوتعكــس تــصور كيــف ميكــن أن يظهــر الــيشء املــصور إذا مــا  تــم ، 

ً تحويله أو تدويره عقليا، أمـا الثانيـة فهـي الـوعي املكـاين وهـي القـدرة عـىل إدراك 

غيـريات الوعــي ت بتالعنارص بنمط املثـريات البـرصيــــة دون التـشتالعالقة بني 

، حيث قدم العامل األمرييك هوارد جاردنر ومعه نخبـة مـن كبـار لهـــذه املثريات 

ًعلامء نظرية الذكاءات املتعددة جهودا كبرية خـالل العـرشين عامـا املاضـية ؛ إذ  ً

عـن تأسـيس نظريـة الـذكاءات ) Frame of Mind(ُأعلـن يف كتابـه أطـر العقـل

 و وكبـار علـامء هـذه النظريـة مـن أمثـال تومـاساملتعددة و  أسفرت جهوده ه
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أرمسرتونج، وديفيد الزي، وكليفورد موريس، وديفيد بركنز وغـريهم عـن التوصـل إىل 

 .ٍأنواع متعددة  من الذكاء منها الذكاء 

ويشري الذكاء البرصي إىل قدرة الشخص عىل مالحظة العامل الخـارجي بدقـة وتحويلـه 

 10-9لذكاء الصورة، ويظهـر بـسن واضـحة يف سـن إىل مدركات حسية، ومظهر هذا ا

ًسنوات، ويتضمن التصور البرصي واإلدراك الواعي للهدف ، إعادة بناء األفكـار بيانيـا، 

 .والتخيل، وإدراك العالقات، و الخطوط ، والفراغ، والعالقات بني هذه العنارص

ن نتبـع مـصدر  إىل أنه من خالل اإلدراك الحيس ميكـن أArnheimلقد أشار أيرنهام  

ــة  ــدرتنا التلقائي ــل بق ــذكاء تتمث ــإلدراك وال ــية ل ــدرة األساس ــذيك، وأن الق ــسلوك ال  ال

ًوتــستخدم مــشكالت التــشابهات غالبــا يف إختبــارات الــذكاء، ألن . عــىل إدراك الــنمط ُ

العمليات العقلية تتمثل يف اإلدراك البرصي عندما يكتشف الـشخص التـشابهات مـن 

سلوك الذيك، ويكون إكتشاف التـشابهات مـن خـالل إيجـاد خالل األمناط وهذا هو ال

ُالتشابه األسايس للخـصائص بـني األشـياء املقارنـة والتعامـل معهـا مـن خـالل الـنمط 

   . البرصي

ــي تكــون ــسانية، الت ــم الخــربات اإلن ــة فه ــم األدب البــرصي هــو بداي ــاح فه  إن مفت

 ودينـامييك، وأن  عىل شكل تفكري برصي ، فالنامذج الـصورية هـي نتـاج لـيشء حـي
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ــشاهده،  ــا ي ــب عــىل م ــشاهد املرتت ــرصي نراهــا يف إحــساس امل ــداع الب ــة  اإلب  ُعملي

 كــام أن القــدرة عــىل إدراك املظــاهر والخــصائص الرتكيبيــة مــن خــالل تنظــيم مــواد 

ًمحفزة تلقائيا استنادا إىل تكيـف مبـسط للـنمط الكـيل يـسمى بـشكل عـام  الـذكاء  ً

 .البرصي

ن لغات التفكري تتعدد حسب الحواس واإلدراك إذ يستطيع الفرد ًو اطالقا من ذلك فأ

التعامل مع كل لغة للحصول عـىل أفكـار جديـدة ومبتكـرة، ويـستطيع الفـرد كـذلك 

ُالتعامل مـع كـل لغـة عـىل حـدة ، ومـع اللغـات كلهـا معـا، وهـذه اللغـات تـشكل  ً

 ). :2006عرفة،(

عامـل مـع الـصور والرسـومات وهي اللغة التي يتم من خاللها الت: اللغة البرصية

املخططات والتخطيطات والرسوم البيانية واملجسامت والصور ثنائية األبعاد أو ثالثية 

 .األبعاد

و فيهـا تـستخدم الكلـامت والحـروف والوصـف والبيـان، والقـوائم : لغة األلفاظ

 .والتعليامت

 .حسابيةوهي التي تعتمد عىل االعداد واالشارات والعمليات ال: اللغة الرقمية
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والتي نفهم من خاللها عمليات التحيل ، وإدراك األسباب واألحكام ، :  لغة املنطق

 .واألدلة

 .ويقصد بها التتابع الزمني أو األحداث أو التطورات: لغة التتابع

 .وهي اللغة التي تتعلق بالجوانب الوجدانية واإلنفعالية: لغة املشاعر

عرفــة وبنيــة املعرفــة مثــل النظريــات وهــي اللغــة التــي تهــتم بامل: لغــة الفكــر

 .والفلسفات والرموز

ــة  ــتعلم ) العقليــة(كــام تعــد الخــرائط املعرفي البــرصي والتــي تعمــل مــن أدوات ال

 Thinkingو اعترب هارل الخرائط املعرفية عىل أنها خرائط تفكري . كمنظامت صورية

Mapsيـاض األطفـال ُ   تستخدم كلغة للتعلم من قبل املعلمني والطلبة من مرحلـة ر

للقراءة والكتابة وحـل املـشكالت وكتطـوير ملهـارات  ) k-12(وحتى املرحلة الثانوية 

التفكري، وقد أعترب أن هنالك مثانية أنواع من الخرائط، كل نوع منها يرتكز عىل مهارة 

الوصـف، والتسلـسل، والتـصنيف، واملقارنـة، والـسبب والتـأثري، : معرفية أساسية هي

ًوجهة النظر، وحل املشكالت، متاما مثـل النجـار الـذي يـستخدم عـدة والجزء للكل، و

األدوات، ويــرى أن اســتخدام خــرائط العقــل يــدعم قــدرات الطلبــة للفهــم وتحويــل 

العمليات املعرفية األساسية وتطبيق األدوات البرصية لبناء وتحليل البنية املفاهيمية، 
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 فانـه يـصبح مـستقالً بتعلمـه فعندما يتعلم الفرد كيف يـستخدم الخـرائط املعرفيـة

بالخرائط األساسية )Fluent)  (ًفصيحا(ًوحله للمشكالت، وعندما يصبح الطالب طلقا 

 .ًيصبح اقَل اعتامدا عىل املعلم ألن الطالب يضبط لغته يف التعبري عن تفكريه
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 الفصل الثاين

 التفكري التصوري
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 التفكري: أوالً

 :تعريف التفكري 

لتفكري هو ما يجول يف الذهن من عمليات تسبق القول و الفعل تبدأ بفهم مـا نحـس بـه ا

ًأو ما نتذكره، أو مانراه و متر بتقييم ما نفهمه حبا أو كرها، و تنتهي مبحاولة حـل مـشكلة  ً

 .تعرتضنا

 :اذا التفكري مير بخطوات محددة تسبق القول والفعل

 )الحل(الفهم ــ التقييم ـــ النتيجة 

 ميكن القول بأن التفكري هو سلسلة من النشاطات العقلية الغـري مرئيـة التـي يقـوم بهـا و

الدماغ عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحدة او اكـرث مـن الحـواس الخمـس، 

 .بحثا عن معنى يف املوقف أو الخربة

 اتجاهات تعريف التفكري

 تعريف موسوعة علم النفس 

كـل نـشاط ذهنـي أو :  العام عىل حسب موسوعة علم النفس بأنهيعرف التفكري مبفهومه

 .عقيل يختلف عن اإلحساس، و اإلدراك الحيس أو يتجاوز االثنني إىل األفكار املجردة
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او هو البحث عن املعنى سواء أكان هـذا املعنـى موجـودا بالفعـل ونحـاول العثـور عليـه 

ا املعنـى ظـاهرا ونحـن الـذين والكشف عنه او استخالص املعنـى مـن أمـور ال يبـدو فيهـ

 .نستخلصه او نعيد تشكيله من متفرقات موجودة

هو كل سيل أو مجرى من األفكار تبعثه و تثريه مـشكلة أو مـسألة قيـد : و مبعناه الضيق 

الحل، مثلام يشري للنظر إىل األمـور، و تقليبهـا و تفحـصها بقـصد التحقـق مـن صـحتها أو 

 . ضبطها

ري منتظم أحيانا من األفكـار و الـصور و الـذكريات و االنطباعـات فالتفكري سيل أو توارد غ

 .العالقة يف الذهن

  1جون ديوي

يعرف جون ديوي التفكري بأنه ذلك اإلجراء الذي تقدم فيه الحقائق لتمثل حقائق أخـرى  

 .بطريقة تستقرىء معتقدا ما من طرق معتقدات سابقة عليه

أن التفكـري هـو تغليـب : النفسورد يف معجم علم  تعريف معجم علم النفس

 النظر يف مظاهر الخربة املاضية داخليا أو سلسلة من األفكار أو عملية أسـتثارة

ويعترب مـن  الفلسفة الرباغامتية  هو مريب وفيلسوف وعامل نفس أمرييك وزعيم من زعامء  جون ديوي1

ويقال انه هو من أطال عمر هذه الفلسفة واستطاع ان يـستخدم بلياقـة كلمتـني . أوائل املؤوسسني لها

 ".الدميقراطية"و" العلم"قريبتني من الشعب األمرييك هام
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فكرة أو أفكار ذات طبيعة رمزية و يبـدؤها عـادة و جـود مـشكلة و تنتهـي باسـتنتاج أو 

 . استقراء

  2دي بونو

لها نشاطه عىل الخربة أي  يرى دي بونو أن التفكري هو العملية التي ميارس الذكاء من خال 

 .انه يتضمن القدرة عىل استخدام الذكاء املوروث وإخراجه اىل ارض الواقع 

   باريل

يرى باريل أن كلمة التفكري مبعناها البسيط ميثل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم 

 بها الدماغ عند تعرضه ملثري ما بعد استقباله عن طريق إحدى الحواس الخمس

 ك فين

   . يرى فينك أن التفكري ينشأ كإستجابة ملوقف مشكلة يف العامل الخارجي

 كوستا

يكتـب دي بونـو بـشكل احـرتايف . مـالطي وعامل نفـس طبيب 1933  مايو19 مواليد إدوارد دي بونو  2

 .، املصطلح الذي ابتدعه هو نفسهبداعيالتفكري اإل خصوصا يف مواضيع
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املعالجة العقلية للمدخالت الحسية وبـذلك تتـشكل األفكـار، و : يعرف كوستا التفكري بأنه

 .بالتايل قيام الفرد من خالل هذه املعالجة بادراك األمور و الحكم عليها

 شانر

النشاط العقيل الـداخيل الـذي نقـوم بـه كلـام جـد لـدينا سـؤال : يعرف شانر التفكري بأنه

 .يتطلب اجابة أو مشكلة تحتاج إىل حل أو قرار يجب ان يتخذ

 مكونات مفهوم التفكري

 :يتألف مفهوم التفكري من ثالثة مكونات 

كاالسـتيعاب و التطبيـق و (و أقل تعقيدا ) مثل حل املشكالت(عملية معرفية معقدة -1

 .مليات توجيه و تحكمو ع) االستدالل

 .معرفة خاصة مبحتوى املادة أو املوضوع -2

 .)اتجاهات ، ميول ، موضوعية( عوامل شخصية -3

 ويقسم التفكري مبفهومه العام اىل قسمني 

ــــال - ــــري الفع ــــام: ّالتفك ــــان ه ــــه رشط ــــق في ــــذي يتحق ــــري ال ــــو التفك  :وه

  .تتبع فيه أساليب و منهجية سليمة - أ
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ـــضل املعلو -ب ـــه أف ـــستخدم في ـــت ـــا و كفايته ـــث دقهت ـــن حي ـــوافرة م ـــات املت  .ام

يبني عـىل مغالطـات  و هو التفكري الذي ال يتبع منهجية واضحة و: ّ التفكري الغري فعال - 

غـري متـصلة باملوضـوع إو إعطـاء  أو افرتاضات باطلـة أو متناقـضة أو ادعـاءات أو حجـج

 .جهااألمور للزمن أو الحوادث لتعال تعميامت أو أحكام مترسعة أو ترك

 :أنواع التفكري

تتعدد أنواع التفكري بتعدد العوامل والطـرق التـي يـستخدمها العقـل البـرشي عنـد البـدء 

بعملية التفكري فمنها ما هو منظم ومدروس ومبني عىل أسس علمية أو استقصائية ومنـه 

 .ما هو عشوايئ ومنها الغريزي وقد قسم املفكرون التفكري ايل أنواع عدة نذكر منها

 :فكري املستنريالت 

 هو أعىل درجات التفكري وأعظمها ، فهو الفكر األرقـى ، وهـو الفكـر املـؤدي إىل النهـضة 

الحقيقية ، وهو الفكر الذي يجيل غوامض األمور، ومل يكتف مبعرفة أصول األشياء وفروعها 

 ، أو الوقائع ومسبباتها أو النصوص ومعانيها إال أنه يتعـدى ذلـك ملعرفـة مـا يحـيط بهـذه

 .األشياء وما حولها وما يتعلق بها



 الخرائط الذهنية بني الفكرة والتطبيق

40 
 

فهو حني يبحث يف اليشء فإنه ال يكتفي بالوصول بـه إىل معرفـة وزنـه النـوعي أو تركيبـه 

الذري بل ال بد من معرفة ظروفه وأحواله أي معرفة القوانني التي تـتحكم بـه، والخـواص 

ًالتي ميتاز بها، والتي يسري مبوجبها سريا جربيا ال يستطيع االنفال ت منهـا وال التخلـف عنهـا ً

إال إذا تغــريت حالــه، وتبــدلت ظروفــه إىل أحــوال وظــروف أخــرى، فتــتحكم بــه القــوانني 

والخواص األخرى فحني يصل إىل هذا العمق يف البحث ال بد أن يـسأل عـام يتعلـق بـه أي 

من الذي أخضع هذا اليشء لهذه القوانني وسـريه حـسب هـذه الظـروف واألحـوال وهـذا 

ط األنوار عىل أجزاء اليشء والقوانني التـي تـتحكم فيـه، ومعرفـة مـن أخـضعه يعني تسلي

ًلتلك القوانني ولذلك سمي فكرا مستنريا أي أنه مل يرتك شيئا إال سلط عليه األضواء وبني مـا  ً ً

ًوراءه غري مكتف بالعمق ورافضا للسطحية التافهة هذه هي طبيعـة الفكـر املـستنري ومـا 

 .ميقميتاز به عن الفكر الع

 :  التفكري العلمي

هو نشاط عقيل منظم قائم عىل العمل والربهان والتجربة ويستخدمه اإلنسان يف معالجـة 

مواقف مجربة واستقـصاء املـشكالت مبنهجيـة سـليمة منظمـة يف نطـاق مـسلامت عقليـة 

 .واقعية 
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 مـن وهو التفكري املنظم املبني عىل مجموعة من املبادئ التي يطبقهـا الفـرد وهـو ينبثـق

املعرفة ويتضمن املنطق وحل املشكالت والتفكري بأحـداث الحيـاة اليوميـة بـشكل مـنظم 

 .وتراكمي وهو تراكمي

 .وهو تفكري هادف يوصل الفرد اىل الفهم وتفسري الظواهر املختلفة والتنبؤ بحدوثها 

 أي مبعنــى آخــر هــو عمليــة ذهنيــة تعتمــد عــىل العلــم ونتائجــه وعــىل العقــل والربهــان 

 اىل فهم الظواهر وتفسريها والتنبؤ بها أيضا ويهدف اىل حل املـشكالت وتفـسريها ويهدف

ومعرفة أسبابها عن طريق تحليلها ويقوم عىل املالحظة واالسـتقرار واالسـتنتاج ويـستطيع 

ــارف  ــؤدي إىل والدة مع ــة وي ــواهر املختلف ــتحكم يف الظ ــي ت ــوانني الت ــن الق ــشف ع  الك

 .جديدة

 :التفكري الناقد 

 البعض تفكريا شامال معقوال يعتمـد عـىل مـا يعتقـد بـه الفـرد او يقـوم اعتربه

بأدائه ويتضمن قابليات وقدرات ويعتربه البعض استدالال منطقيا وهو يعتمـد 

عىل الدقة يف مالحظة الوقائع التي لها عالقـات مبوضـوعات معينـة مـن اجـل 

مة واالعتامد مناقشتها وتقوميها ومن ثم استخالص النتائج بطريقة منطقية سلي

عــىل املوضــوعية العلميــة واالبتعــاد عــن العوامــل الذاتيــة كاألفكــار الــسابقة 
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والعاطفية ويعتربه البعض بانه قرار مدروس بشكل جيد من الفرد لقبول او رفـض موقـف 

 .ما بحيادية تامة

 : التفكري اإلبداعي 

مـر الـذي يـدفع هو قدرة اإلنسان عىل إبداع ما هو فريـد مـن نوعـه أو خـارق للعـادة األ

 .اإلنسان اىل ابتكار الجديد

ويعترب مظهر سلويك يف نشاط الفرد يظهر مـن خـالل تعاملـه مـع أفـراد املجتمـع ويتـسم 

 .بالحداثة وعدم النمطية او جمود الفكر 

 :التفكري الخرايف 

هو ربط أفكار الفرد بروابط غري حقيقية فبعض األفراد يـصطنعون أحـداث أسـبابا 

 او تحـدث صـدفة بطريقـة عـشوائية حيـث يقيمـون بينهـا سـببية ال تبدو مسببة

تفتقر اىل عالقة مفهومة وهو تطبيق وهمي لرتابط املعني عن املـشابهة واالتـصال 

يقوم عىل أمور غري عقالنية وهو يفرس الحـوادث بتفـسري تـرتبط بحقـائق واقعيـة 

عتمـد ملموسة بل يعزوها اىل أسباب فوق طبيعية وعـىل أسـاس عقـالين غـامض ي

الخيال غري القابل للتربير عىل أساس عقيل، وهو تفكري غـري علمـي ال يعتمـد عـىل 

 التجربة واألدلة املنطقية بل يعتمد القصص الخيالية واألسـاطري وفيـه ملجـأ الفـرد 
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اىل أسباب غري طبيعية لتفسري او حل مشكالت طبيعية يعزونهـا اىل علـل غـري صـحيحة او 

 .و التحكم فيها غيبية ال يستطيع تحديدها ا

 : التفكري االستداليل

يعتمد هذا األسلوب عىل املنطق من حيث أن تطبيقه لقواعـد عامـة صـحيحة يف الربهنـة 

عىل صحة القضايا الخاصة ، فنظريات الهندسـة تعتـرب قواعـد عامـة صـحيحة ألن صـحتها 

 يجـب وعنـد اسـتخدام التفكـري االسـتداليل.تثبت بالربهان ويعترب كل مترين قـضية خاصـة

مالحظة أن كل خطوة من خطواته البد وأن تستند إىل قاعدة صحيحة ، وأي خطـوة لـيس 

 .لها هذا السند ال تعترب صحيحة

 : التفكري املنطقي

ًيتضمن هذا النوع من التفكري عمليات ذهنية راقية يكون فيها الفرد حيويا فاعالً ويتطلب 

ًمخزونا معرفيا منظام مدمجا يف بناء الفرد ا ً ً ًملعـريف كـام يتطلـب انتباهـا مـستمرا لتحقيـق ً ً

الهدف، ويبدأ التفكري املنطقي بخربات حسية ثم يتطور اىل خربات متدنية التجريد ثـم اىل 

 .ًخربات أكرث تجريدا ويسمى هذا النمط من التفكري بتفكري الصندوق الزجاجي

 :التفكري التأميل أو تفكري حل املشكلة
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يلجأ إليها الفرد عندما يواجه موقف أو مـشكلة تحتـاج إيجـاد هو أحد أمناط التفكري التي 

حل مناسب، إن هذا النوع من التفكري من العمليـات العقليـة العليـا والتـي تطـرق إليهـا 

إذ أكد عىل أن مناذج التعليم التي تقـدم ) 1910(جون ديوي يف كتابه كيف نفكر منذ عام 

 والتأمل عند النظر إىل العامل والقدرة للطلبة سوف تساعدهم عىل تطوير طرائقهم الخاصة

عىل مواجهة أي موقف مفرتض أو حل أية مشكلة تواجههم، وقـد اسـتخدم جـارلز هابـارد  

 أكـد 1960مفهوم التفكري التأميل عنـدما ركـز عـىل حـل املـشكالت االجتامعيـة، ويف عـام 

 .كوردول وفيليب أن التفكري التأميل يجب أن يستخدم كأحد طرائق التعليم

 :التفكري الرتابطي

وهو ربط املفكر بني املثريات واالستجابات يف املواقف املختلفـة التـي تواجهـه ويـأيت هـذا 

 .النوع من التفكري نتيجة التكرار واملحاولة والتعلم

 :التفكري الشامل

وهو تفكري موجه يتم فيه توجيه العمليـات التفكرييـة اىل أهـداف محـددة ويعتمـد عـىل 

 .ستقراء ليك يصل الفرد لحل مشكلتهاالستنباط واال



 الخرائط الذهنية بني الفكرة والتطبيق

45 
 

 :التفكري اإلستبصاري

 حل فجأة وذلك مـن خـالل قيامـه بـالتفكري باملـشكلة إىلنوع من التفكري يصل فيه الفرد 

 . بشكل جاد وإدراك العنارص فيها والعالقات حتى تأيت مرحلة االستبصار

 :التفكري التسلطي

اإلبداع باإلعـدام وقـد يرجـع سـبب تبنيـه إىل تفكري يحكم عىل الفورية والتلقائية والنقد و

أساليب التنشئة االجتامعية الخاطئة وهو تفكري مغلق ويتمسك صاحبه باألفكار املتطرفـة 

التي يتصف بالجمود والثبات وامليل اىل القبول املطلق او الرفض املطلق مع مقارنة التغيري 

رة سـطحية للحيـاة وعـدم وعدم تحمل الغموض او الضغوط النفسية وميتاز صـاحبه بنظـ

 .التشاؤم إزاء املعتقدات وهو معادي للتفكري العلمي ويسود هذا التفكري بني العسكريني

 :  التفكري ما وراء املعريف

ويعد هذا النمط من التفكري من أعىل مستويات التفكري حيث يتطلب من الفرد ان ميارس 

ستمرة كام يعد مـن أمنـاط التفكـري عمليات التخطيط واملراقبة والتقويم لتفكريه بصورة م

الذايت املتطور والذي يتعلق مبراقبة الفرد لذاته وكيفية استخدامه لتفكـريه أي انـه التفكـري 

 .يف التفكري
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 وظائف التفكري

تتعدد وظائف التفكري بتعدد املهامت واملسائل الحيويـة التـي نجابههـا يف حياتنـا اليوميـة 

ا فالتفكري يف األشياء والظواهر والناس واملواقـف يـؤدي وتتطلب اجابات وحلوالً مناسبة له

ًإىل نتائج مختلفة تبعا لطبيعة املعلومات وكميتها ونوعيتهـا وللقـدرات العقليـة والعمليـة 

 .التي ميتلكها الفرد

 :يف هذ السياق نذكر أهم وظائف التفكري وهي

ل عـىل فئـة مـن التـي تـد يعرف املعنى بأنه الفكـرة الكليـة العامـة: إنشاء املعاين-1

 مميزة متشابهة، ويتم تكوين املعـاين بـاالعتامد عـىل األشياء يشرتك افرادها بصفات معينة

عىل عمليتـي  االدراكات الحسية والخربات املبارشة أو باستخدام القدرة التمييزية واالعتامد

ومـع ... اءيف األشـي) االختالف(والتاميز ) التشابه(التجريد والتعميم أي بادراك صفة الثبات 

 تصبح العملية معتمدة عىل الرمـوز أي أن تكـون مرور الزمن والتمكن من استخدام اللغة

حـسية مبـارشة، شـبه حـسية وغـري : املعـاين ًاملعاين واملفاهيم تتم بالتـدريج وطبقـا لنـوع

ومام يساعد عىل تكوين املعاين صياغتها بقالب رمزي أو كالمي مام . عقلية مجردة مبارشة،

 .بالتايل من الواقع الحي ومن الزمان واملكانيحررها 

ـــتدالل-2 ـــة :  االس ـــن املحاكم ـــوع م ـــتدالل ن ـــم(االس ـــدار حك ـــة ) إص ـــة عالق  أي إقام
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ويعتمد االسـتدالل يف . بني حدثني أو ظاهرتني أو مفهومني أحدهام معروف واآلخر مجهول

 :جوهره عىل الطبيعة املجردة للعمليات العقلية وهو عىل نوعني

 .الل مبارش أي مستند إىل دليل مادي مبارش وشواهد وقرائن وإمارات مادية حسيةاستد) أ

مالمئة االستدالل املبارش لعدم توفر قـرائن  استدالل غري مبارش ويستخدم يف حال عدم) ب

وأدلة حسية، كـام يحـدث عنـد محاولـة حـل مـشاكل معينـة ال تقـود فيهـا الرتابطـات أو 

ويـتم التثبـت مـن  وب عندئذ نلجأ للفـروض التـي متـتحنللحل املطل األحكام إىل الوصول

 .ًويف حال التثبت منها تصبح قانونا ميكن تعميمه صحتها من خالل التجربة الفعلية

 ملاذا نفكر؟: أغراض التفكري

 :يحدث التفكري ألغراض متعددة منها

  :الفهم واإلستيعاب

متعلقة بشئ مجرد أو بآخر فيزيايئ مثل شـخص، حالـة أو رسـالة  نفسية هو عملية: الفهم

ًحيـث أن الفـرد ميكـن أن يفكـر بخـصوص هـذا الـشئ و يـستخدم أفكـارا معينـة . معينة

 .للتعامل بشكل كاف مع هذا الشئ أو الحالة

 . يعني الفهم إدراك ما يعنيه شخص ما بالقول أو بالعمل و:اإلستيعاب
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 :اتخاذ القرار

عميلة تفكريية مركبة تهدف إىل اختيار أفضل البـدائل والحلـول املتاحـة للفـرد يف موقـف 

 .ًاعتامدا عىل ما لدى هذا الفرد من معايري وقيم معينة تتعلق باختياراته, معني

 : التخطيط

يق أهداف مـستقبلية بوسـائل مناسـبة واسـتثامر املـوارد هو عملية منظمة مستمرة لتحق

  .ًواإلمكانات بشكل أفضل وفقا ألولويات مختارة بعناية 

 :حل املشكالت

، تعتمد عىل حفز الطالب عىل تدريسية اسرتاتيجية" بسياق التفكري" نعنى بحل املشكالت 

 . التفكري وطرح البدائل أو الفرضيات واختبارها

 : الحكم عىل األشياء 

عامـة ال يـضعها الـشخص الحكم عىل األشـياء اليـستقيم دون وجـود قواعـد 

بنفسه امنا هي خالصة الفكر االنساين املشرتك بني البرش عرب آالف السنني من 

التبادل املعريف املرتاكم حيث ساهم هذا التبادل بالتوصل إىل طرق االسـتدالل 

السليمة والقامئـة عـىل العقلنـة أي اخـضاع األشـياء لـإلدراك العقـيل للحكـم 

 ذ من االستنتاج واالستنباط معيـارا للحقيقـة قامئـاعليها، والعقلنة هي أن نتخ
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عىل معرفة مسبقة باليشء محل االستنتاج واالستنباط بدال من اإلعتامد عىل املعيار الحيس 

  .للحكم عىل األشياء

 : اإلحساس بالبهجة واالستمتاع

 ًفكلام كان الشخص مفكرا فيام يعمل زاد فهمه بـه فبالتـايل وجـد احـساسا أعـىل بالبهجـة

 .فيام يفكر ويعمل

 .التخيل

 .االنغامس يف أحالم اليقظة

  الخصائص العامة للتفكري

 :يتميز التفكري اإلنساين بصورة عامة بالخصائص التالية

فاللغة واسـطة التعبـري عـن التفكـري بـل .  التفكري واللغة يؤلفان وحدة معقدة ال تنفصل-

فمهام يكن املوضـوع الـذي يفكـر . ًاًتضفي عليه طابعا تعميمي هي الواقع املبارش له وهي

ًفيه اإلنسان ومهام تكن املسألة التي يعمل لحلها فانه يفكر دومـا بوسـاطة اللغـة أي انـه 

وقد أشار بافلوف إىل العالقة بني اللغـة والتفكـري حـني عـرف الكلمـة . يفكر بشكل معمم

ًا، كـام كتـب عـن ًبأنها إشارة متميزة من اشارات الواقع ومؤرش خاص يحمل طابعا تعميمي

 .ًإنها تعد تجريدا للواقع وتسمح بالتعميم(االشارات الكالمية قائالً 
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ــه؛ ولهــذا :  يتــسم التفكــري باإلشــكالية-  ًأي أن التفكــري يتخــذ مــن املــشكالت موضــوعا ل

 انتظامهـا يف حالـة مشخـصة أو يف أيـة ظـاهرة تؤلـف موضـوع يخترص العالقـات وكيفيـة

الكالمية، ويعد الـسؤال الـذي تبـدأ بـه  ة باالستجابة إىل اإلشارةاملعرفة أو يبدأ التقيص عاد

األشكال  اإلشارة ففي السؤال تصاغ مسألة التفكري، والسؤال هو اكرث عملية التفكري هو تلك

 سـوى مـسألة محـددة صـيغت يف التي تربهن عـىل وحـدة التفكـري واللغـة، ومـا التفكـري

ًوح يكـسب عمليـة التفكـري طابعـا مـنظام الـسؤال املطـر والبحث عن اجابة.  قالب سؤال ً

 ً.وهادفا

 -ً يعد التفكري محورا لكل نشاط عقيل يقوم به اإلنسان وهـذا مـا مييـز الناحيـة الكيفيـة -

 عن االشكال -العملية الذهنية حتى عند طفل يف الثانية من عمره، إذ ما يزال يتعلم اللغة 

 .ت الراقية من القيام بهاالبدائية للتحليل والرتكيب التي تتمكن الحيوانا

وعىل أسـاس مـا يحملـه مـن   تقوم عملية التفكري عىل أساس الخربة التي جمعها اإلنسان-

بـني  وطرائق يف النشاط العقيل مام يـشري إىل العالقـة الوثيقـة تصورات ومفاهيم وقدرات

 .الذاكرة والتفكري من جهة واىل العالقة بني التفكري واملعارف من جهة أخرى
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لتفكري مستويات عديدة فقد يتحقق يف مستوى األفعال العملية أو يف مستوى استخدام  ل-

التصورات أو الكلـامت أي عـىل شـكل مخطـط داخـيل ويـشتمل التفكـري عـىل عـدد مـن 

الرتكيــب، التحليــل، (العمليــات التــي تتــصدى ملعالجــة املعلومــات بطرائــق متنوعــة مثــل 

ولـيك يـتمكن اإلنـسان بوسـاطتها مـن حـل ) الـخ ...التصنيف، املقارنة، التجريـد، التعمـيم

يوظـف املنظومـة الكاملـة  املسائل املختلفة التي يواجهها نظرية كانت أم عملية، عليه أن

 .ًلهذه العمليات تبعا لرشوط ولدرجة استيعابه لها

عمليـة مـستقلة وإمنـا هـو   التفكري ال ينفصل عن طبيعة الشخصية أي أن التفكـري لـيس-

وال وجـود لـه . يعمـل يف إطـار منظومتهـا الديناميكيـة  مكونات الشخـصيةعنرص هام من

 . هذا اإلطارخارج

 املهارات العامة للتفكري

 .مختارة معلومات توجه مهارات الرتكيز اهتامم شخص ما نحو :مهارات الرتكيز 

 .شكلةتوضيح مواقف امل: تعريف املشكالت

 .تحديد االتجاه والهدف: وضع األهداف
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 .الحصول عىل املعلومات املناسبة :مهارات جمع املعلومات

 .أكرث الحصول عىل املعلومات من خالل حاسة واحدة أو: املراقبة

 . صياغة أسئلة جديدةخالل جديدة من معلومات السعي للحصول عىل: طرح األسئلة

 .تخزين املعلومات واسرتجاعها : مهارات التذكر

 .األمد طويلة تخزين املعلومات بذاكرة: الرتميز

 .األمد طويلة اسرتجاع املعلومات من ذاكرة: االستذكار 

 .ترتيب املعلومات بحيث ميكن استخدامها بفعالية أكرث :مهارات التنظيم

 .التشابهات واالختالف بني كيانني أو أكرث مالحظة :املقارنة

 . املشرتكةالصفات وضع الكيانات يف مجموعات حسب: التصنيف

 .ًتسلسل الكيانات طبقا للمعيار املعطى:الرتتيب 

والتمييــز فــيام بــني األجــزاء  توضــيح املعلومــات املوجــودة بــالتعريف :مهــارات التحليــل

 .والعنارص

 .يشء ما أو أجزاء خصائص تحديد: واملركبات الصفات تعريف

 .ترتبط بها العنارص التي الطرق تحديد: تعريف العالقات واألمناط

 . جديدةمعلومات ومات السابقة إلضافة استخدام املعل :مهارات االستنباط
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 .الثغرات التعليل فيام هو أبعد من املعلومات املتوفرة مللء: االستدالل

 .توقع أو تكهن حوادث مستقبلية:التنبؤ 

جديـدة ولربطهـا مـع  معلومـاتإىل  معنـى استخدام املعلومات السابقة إلضافة: التفصيل

 .املوجودة البنية

 .املعلومات شكل تغيري جديد عن طريق معنى إضافة: التمثيل

 .تقييم معقولية وجودة األفكار : مهارات التقييم

 .إلصدار األحكام قواعد وضع:تأسيس معايري 

 .التأكد من دقة االدعاءات: التحقق

 .إدراك املغالطات املنطقية: تعريف األخطاء 

  التفكريأساليب تعليم 

 :  هناك ثالثة اتجاهات رئيسية يف أساليب تعليم التفكري

األسلوب املـستقل حيـث يـتم تعلـيم التفكـري عـىل شـكل مهـارات  : االتجاه األول

 ، ويـتم "تعلـيم التفكـري"مستقلة عن محتـوى املـواد الدراسـية مثـل مـادة تـسمى 

 د عالقــة ملحتــوى يف بدايــة الحــصة تحديــد املهــارة أو العمليــة املطلوبــة وال يوجــ

ًالدرس باملنهاج العادي، ويراعى أن يكون محتوى الدرس بـسيطا حتـى ال يتـداخل 

 أو يعقد تعلم مهارة التفكري ويتم االنتهاء من برنامج تعليم مهارات التفكري خـالل
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ومن الوثائق التي دعمت فكرة األسـلوب املـستقل أو املبـارش يف تعلـيم . فرتة زمنية معينة

 كري بشكل منفصلمهارات التف

أسلوب الدمج والتكامل حيث يتم تـدريس التفكـري ضـمن املـواد الدراسـية : االتجاه الثاين

ٍوجزء من الدروس الصّفية املعتادة وال يتم إفراد حصة مستقلة للمهارة أو عملية التفكـري، 

 ًويكون محتوى الدرس الذي تعلم فيه املهارة جزءا مـن املنهـاج املـدريس، ويـصمم املعلـم

الدرس وفق املنهاج املعتاد ويضمنه املهارة التي يريدها وال يتوقف إدماج مهارات التفكـري 

 .مع املحتوى الدرايس طيلة السنوات الدراسية 

الجمـع بـني األسـلوبني حيـث يـتم تـدريس التفكـري كـامدة مـستقلة لهـا  : االتجاه الثالـث

ري ضمن املحتـوى الـدرايس يف مدرسوها وحصصها واختباراتها، وكذلك تضمني مهارات التفك

 .مادة العلوم واللغة العربية واملواد االجتامعية وسائر املواد األخرى

 التفكري التصويري  : ثانيا 

ُمصطلح أستخدم بالهندسة املعامرية ويشري إىل التفكري الـذي  يـتم  مبـساعدة 

ــون  ــذي يك ــة، وال ــومات التخطيطي ــصميامت الرس ــل الت ــا مبراح ــا مرتبط ًغالب ً

 فاهيمية للمشاريع ، حيـث يعمـل التفكـري والرسـومات التخطيطيـة بـشكلامل
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متقارب كمنبهات لتطوير األفكار وتحسينها، كام أن هذا النوع من التفكري يتطلب تواصـالً 

ًبرصيا، فالتفكري التصويري ببساطة هو التفكري الـذي نـستخدم فيـه الرسـومات والوصـف 

 .ايات التمثيل والتوضيح   والصور والخرائط والرسومات البيانية لغ

ُإن استخدام الصور والرسومات يف التعلم ليس باملوضـوع الجديـد تحديـدا؛ فقـد أسـتخدم  ً

 األبجدية، حيث وصف األفراد األحـداث بحيـاتهم بالرسـم عـىل جـدران اخرتاعًقدميا وقبل 

 .الكهوف وقد استخدموا الصور الرسومية إليصال رسائلهم

ألشكال والرسوم والتخطيطات واللوحات واإلسكتشات واللقطات واملقصود بالصورة جميع ا

الفوتغرافية التي تقع عليها العني فيدركها العقـل، ويـستجيب لهـا الـشعور؛ فيرتتـب عـىل 

 :اإلدراك واإلستجابة ملوقف ما يتخذه قارىء الصورة، ويتنوع هذا املوقف حسب ما يأيت

 .وكية أو نفعية حياتية موقف خربة تعليمية مبارشة سواء أكانت خربة سل

 .ُموقف  ذهني يعزز مهارات تفكري معينة 

  .اإلبداعيةُموقف جاميل فني خالص يعزز التذوق الجاميل والحاسة 
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 ً نوعــا مــن التواصــل البــرصي عــرب الــزمن، حيــث للبــرص تــأثريه،التفكــري التــصويريويعــد 

تكـر تاريخـه، وبطـرق  فعندما بدأ إنسان الكهف برسم األفكار واألحـداث خـارج نفـسه إب

 ًعدة إبتكر عامله الثاين من خـالل الـصور وأصـبح قـادرا عـىل تطـوير تفكـريه، فمـن خـالل 

ًالصور يصبح عامل املثاليني عاملـا واقعيـا وحقيقيـا، ويـستطيع غـري املتحـدث التـشارك مـع  ً ً

 .اآلخرين

 التواصـل كام أستخدم اإلنسان اإلشارات والرموز قبل تبنـي اللغـة املكتوبـة حيـث اسـتمر

ٍالبرصي ليصبح جزء أساسيا من طريقة تفكرينا، ويف العرص الحايل أصبحنا مغمـورين بوابـل  ً

من الصور ليس فقط بالطرق املرئيـة مثـل وسـائل اإلعـالن، وإمنـا بجميـع منـاحي الحيـاة 

مـن الـصور التـي تـستخدم % 80 مـن اإلعالنيةحيث تتكون املادة ..... التجارية، اإلدارية، 

 . والتصاميم والكلامت والرموزاأللوانفيها 

 هو شكل من أشكال التفكري الـذي يـستثمر املنتجـات البـرصية  التصويريلذا فإن التفكري

ُمثل الصور والرسومات، وعندما يصبح التفكري خارجيا عىل شكل مخططات صورية يـصبح  ً

 ً.تصويريا

أن املفكـرين تستخدم أدوات التفكري البرصي للتفاعالت وحل املـشكالت، كـام 

 الصوريني  يستخدمون املنظومات الـصورية لتـشجيع تفكـريهم بـشكل أعمـق
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ًوأوسع، حيث تستخدم  كاسرتاتيجيات لحل املـشكالت ليـصبح تفكـري الفـرد أكـرث فعاليـة؛  ُ

ومن خالل العمليـات التـصويرية ميكـن للطلبـة أن ينـدمجوا . ًسهالً، منظام، وقابالً للتحول

اللفظي املجرد و البرصي ويتنقلوا بني هذين النوعني من التفكـري : بكال النوعني من التفكري

 . تفكريهم، ويطوروا أفكارهم وإدراكهماتجاهاتحتى يكتشفوا 

ُوتستخدم الصور يف الرتبية والتعليم؛ فهي تـستخدم لتكـوين الـنامذج الجيـدة وهـي ذات  ُ

وأن العامـل . ر والتخيـل واإلدراك والتـذكر والتـصواالنتبـاهفوائد كبرية يف تنشيط عمليـات 

الحاسم هو الطريقة التي تقدم الصور من خاللها، وكذلك طرائق التعـرض اليوميـة  لهـذه 

 .الصور وأساليب توظيفها بطرائق إيجابية أو سلبية

 حيث Graphic Maps خرائط تصويرية Mind Maps) الذهنية( وتعترب الخرائط العقلية

ُ مبتكـر الخـرائط العقليـة بـأن الـذاكرة ميكـن أن Tony Buzan  العامل توين بـوزان افرتض

تنمى عن طريق استخدام املخططات التصويرية، فاستخدم األشكال املتعـددة واأللـوان يف 

يـشري إىل تـداعي ) Radiant(الخرائط العقلية، واعترب أن تفكري الخرائط هو تفكري مركزي 

ُح بأن الخرائط العقليـة؛ تـسهل األفكار التي تنبع من نقطة مركزية أو تتصل بها، وقد أوض
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ُعملية التذكر، وتساعد عىل الخروج بأفكار عبقرية، كام أنهـا تفيـد يف التخطـيط للعـروض 

ُالتوضيحية والتقارير، وتستخدم يف التفاوض واإلقنـاع إضـافة إىل اسـتخدامها يف التخطـيط 

 .لألهداف الشخصية

ة محـددة يعتمـد عـىل كيفيـة يختلف األفراد يف حواسهم، والـسلوك الـذيك مبنطقـة حـسي

تفصيل البيانات، فـاإلدراك يعنـي أشـياء مختلفـة ألفـراد مختلفـني، والـبعض يتوسـع بهـذا 

املفهوم ليـشمل أي نـوع مـن املعرفـة التـي نحـصل عليهـا حـول بعـض األشـياء يف عاملنـا 

ًالخارجي وذلك ألن إدراك الفرد يشكل عمليات معقدة يصبح الفرد من خاللها قـادرا عـىل 

    .رفة اآلخرينمع

ففي سياق فهمنا لألشكال البرصية هناك حاجة للتمييز بني الفهم البـرصي املتعلـق بفهـم 

األشكال البرصية والفهم غري البرصي العائد لفهم األشكال غري البرصية، وقد أصبح مصطلح 

 Visual" التفكــري البــرصي"  كتابــه   أيرنهــامالتفكــري البــرصي شــائعا بعــد أن نــرش

Thinkingاالسـتداليلسـتنتاجي و   الذي حـاول فيـه املقارنـة بـني تفكـري العلـامء اال ،

وتفكري الفنانني الذين يعملون بإبداع  واعتـرب أن التفكـري البـرصي يظهـر بعمـل الفنـانني 

ُالخالقني املبدعني، حيث يكون هناك معالجات عقلية للمفاهيم البرصية من أجل تحصيل 

 و الرمزيـة حيـث تـستخدم املفـاهيم البـرصية لتـشكيلشكل جديد للتمثيالت البرصية أ
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مـن خـالل عمليـات التفكـري البـرصية التـي تـسمح  " Mental Image"  الصورة العقليـة

وتدعى العمليـات العقليـة التـي تتـصل بـالفهم البـرصي . بتمثيالت برصية أفضل للمعرفة

 .بالتفكري البرصي 

ًستقبلة التـي غالبـا تعـالج ماديـا، فعنـدما ال التفكري البرصي مبارشة مع األشياء املـ يتعامل ًُ

  ، فالتفكري هـو خلـيط مـن Imageryتكون األشياء موجودة يحل محلها  نوع من التصور 

ويبـدأ التفكـري مـن جهـة .....) ستنتا ، تحليـل، تركيـب، حـل مـشكالتإ( جميع العمليات 

فس يعـد التفكـري الحـيس تعديل البناء الحيس للبيانات املستقبلة لتفسريها ، ويف علـم الـن

ًجهدا ذكيا ً، يهدف إليجاد سؤا   .ل أو معنى لتحقيق هدف عميل مرغوبً

  ، حيـث أن Mental Imageفالتفكري التصويري تفكري مرتبط بعموميات الـصور العقليـة 

الصور العقلية محكومة بقواعد اإلختيارية ، فاملفكر ميكن أن يركز عىل مـا هـو ذو عالقـة، 

 .راه غري ذي عالقةويسقط من ما ي

ًوتعد الصور مصدرا رئيسا وأساسيا للمعرفة البرصية حول الـيشء، كـام تزودنـا  ً ً

ُالــصور أيــضا مبحتــوى املعرفــة أو املعرفــة الــسياقية والتــي تــستخدم لتفــسري 

فاليشء البرصي ميكن أن يفرس محتوى املعرفة الذي نحصل عليه مـن . الصورة

 عطيت لنـا بـشكل آخـر غـري بـرصي مثـلخالل اختبار صورة أخرى أو معرفة أ
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ًفاألدوات البرصية عبارة عن رموز ترتبط صوريا بالرتابطـات .  النص أو الكلامت املنطوقة   

 منـط مـن املعلومـات وشـكل مـن املعرفـة حـول الفكـرة، وتـوفر األدوات البتكـارالعقلية 

 .خارج  ٍالبرصية روابط بنائية إضافية بني كل من العقل والجسم من الداخل وال

، ونقـول كـذلك أن "إن التفكـري مـستحيل  مـن دون الـصور"ففي هذا الصدد يرى ارسطو 

الحياة املعارصة ال ميكن تصورها بدون الـصور؛ فالـصورة موجـودة يف كـل مكـان؛ فهـي ال 

 ألـفتكف عن التدفق والحضور يف كل لحظة من لحظات حياتنا، والصورة مل تعد تساوي 

 .أكرثورمبا ... بل صارت مبليون الكلامت – الصيني املأثور  كام جاء يف القول–كلمة 

: وتعد الصورة إحدى ظواهر الطبيعة، وهي إما حقيقة أو خيال؛ فقد  جاء يف لسان العرب

الصورة ترد يف لسان العرب عىل ظاهره ، : الصورة يف الشكل، والجمع صور، وقال ابن األثري

صـورة الفعـل كـذا وكـذا أي : يقـال.  صفتهوعىل معنى حقيقة اليشء وهيئته وعىل معنى

هيئته، وصورة األمر كذا وكذا أي صفته، وإذا شاهد اإلنسان صـورة مـا، فإنـه ينفعـل بهـا، 

ًويدركها إدراكا حسيا، واإلدراك الحيس هو   انفعـالاألثر النفيس الذي ينـشأ مبـارشة مـن " ً

 س، وذلـك كـإدراكوهـو يعنـي الفهـم أو التعقـل بواسـطة الحـوا... حاسة أو عضو حـاس 
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 ألوان األشياء، وأشكالها، وأحجامها، وأبعادها بواسطة البـرص، ويـنجم اإلدراك الحـيس عـن 

استحضار صور املدركات الحسية عند غيبتها عن الحواس من غري ترصف : التصور الذي هو

ر هو مـرور الفكـر بالـصو: فالتصور مبعنى آخر..... فيها بزيادة أو نقص أو تغيري أو تبديل 

إبـراز : والتـصوير هـو. الطبيعية التي سبق أن شاهدها وانفعل بها، ثم اختزنها يف مخيلتـه

فالتصور هو العالقة بني الصورة والتصوير وأداته الفكر . هذه الصور إىل الخارج بشكل فني

فقط، أما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة، والصورة يف األدب تـستعمل للداللـة عـىل 

 اإلسـتعاري للكلـامت لالسـتعامل صـلة بـالتعبري الحـيس، وتطلـق أحيانـا مرادفـة كل ما له

 . فالتصوير إذن هو التعبري بالصورة

الصور تتكون يف جوهرها من أجزاء أو أقسام من الخربة البرصية التـي تجـري معالجتهـا، و

   Walter Libermanويتم التنسيق بينها من خالل عملية إدراكيـة سـامها وولـرت ليربمـان 

وألن اإلبصار قد تطور قبل اللغة اللفظيـة فـأن الـصور هـي " الصور املوجودة يف رؤوسنا "

أشبه ما بـالجزء الطبيعـي مـن حاسـة الوجـود األساسـية الخاصـة بنـا، وهـي متثـل كـذلك 

ًاإلرتدادات األكرث عمقا داخل أنفسنا، والـصور وثيقـة باملـدى الكـيل للخـربات والتعبـريات  َ

 الرمزيـة األساطريمتتد من املستوى الذي تقدمه الخربات العملية إىل آفاق اإلنسانية، وهي 

 .وتجلياتها 
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ًفالصورة توظف نطاقا واسعا من مهارات قرشة الدماغ اللـون، والـشكل، والخـط، والبعـد، : ً

وامللمس، واإليقاع البرصي خاصة الخيال، إذ أن فهم طبيعة الـصور وقوتهـا يبـدأ بالعمليـة 

ًذلك؛ فإن الصورة تكون عادًة أكرث إيحاء من الكلامت، وأكرث دقة وقـدرة عـىل ول.  اإلدراكية َ ًَ

ٍحفز نطاق واسع من التداعيات؛ وبالتايل فهي تعمل عىل دعم التفكري اإلبداعي والـذاكرة ِ .

ورغم ذلك فأن هناك معتقدان شائعان وبـاطالن قـادا إىل الـرفض للمهـارات التـصورية يف 

 :عرصنا هام

 .ر واأللوان من الوسائل البدائية غري الناضجة وغري الالئقة الصواعتبار.1

 موهبـة مقتـرصة عـىل نـسبة باعتبارهـاالنظر إىل القدرة عىل الرسم وإعـداد الـصور .2

 .ضئيلة من األشخاص

  املزيــد مــن الفهــم الكامــل للعقــل البــرشي، بــدأنا نــدرك أن هنــاك اكتــسابإال أنــه مــع 

ًتوازنا جديدا يجب أن يقوم بني مها وقـد انعكـس ذلـك عـىل صـناعة . رة الـصورة والكلمـةً

 التــي تــسمح لنــا بــربط الكلــامت بالــصور لــآلالتالحاســوب مــن خــالل التطــور املطــرد 

 ً.واستغاللهام معا

 ولكنـه ال اإلدراكيـةلهذا السبب فان فهم طبيعة الصور وقوتها يبدأ بالعمليـة 

رؤؤسنا، ويف هذا ينتهي بتكوين صورة مجردة حول ذلك العامل الذي نحمله يف 

  مـن خـالل دراسـات عديـدة إىل أنBrunerالصدد أشار العامل جـريوم برونـر 
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فقط مام يقرأونه يف حـني يـصل مـا  %  30فقط مام يسمعونه، و %  10األفراد  يتذكرون 

، كام أشارت بعض الدراسـات الحديثـة  % 80يتذكرونه من بني ما يرونه أو يقومون به إىل 

 .خالتنا الحسية هي مدخالت برصيةمن مد %  90إىل أن 

، كـام أن الـصور ذات فوائـد كبـرية يف عمليـات واإلبـداعوترتبط الصور بالـذاكرة والخيـال 

 واإلدراك والتذكر والتصور والتخيل، وأن العامل الحاسم يف استثامرها يتمثل االنتباهتنشيط 

ه الـصور وأسـاليب بالطريقة التي تقدم من خاللها، وكـذلك طرائـق التعـرض اليوميـة لهـذ

 .توظيفها بطرائق إيجابية أو سلبية 

ُمـن أكـرث أدوات الـتعلم فعاليـة خاصـة عنـدما يـسمح للمـتعلم بتفـسري  كام تعد الـصور

املعلومات ودمجها بحد أدىن من العمليات املعرفية، كـام أن خـصائص املـتعلم وشخـصيته 

مليـات الـصورية وتتـداخل مـع ومادة تعلم املعرفة األولية والقدرة البرصية تؤثر عـىل الع

 .تصميم الصور

إن معالجة الصور متكن املتعلم من تصويب تعلمـه الخـاص مـن خـالل عمـل 

 العالقـات والتفـاعالت باملواضـيع والحيـاة اكتشافترابطات صورية متكنه من 

وعمل الرموز الصورية  يـشجع  املـتعلم عـىل مـشاهدة الرتابطـات بـني هـذه 

 املواضيع وإدراكه لكيفية مالءمة هـذه استبصاردي إىل املواضيع واألفكار مام يؤ

 يبـدأ املـتعلم عمليـة فهـم) Mapping(املواضيع، ومـن خـالل معالجـة الرسـم 
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العالقات بني األجزاء والكل وكلام رسموا األفكار فإنهم يفكرون بطريقة غري خطيـة ، كليـة 

م، وإن بنـاء الخـرائط وصورية ، متداخلة األمواج للرموز والكلـامت لعمـل معنـى لخـرباته

 .املالحظة، التحليل، التصور والشعور : ُالصورية يدمج املتعلم يف الوظائف األربع

 :أنواع الصور 

وهي أكرث االستخدامات العيانية  للمصطلح، ويـشري هـذا اإلسـتخدام : الصورة البرصية

 بشكل خاص إىل إنعكـاس موضـوع مـا عـىل مـرآة أو عدسـات، أو غـري ذلـك مـن األدوات

البرصية، فنتحدث عن الصورة الشبكية وهـي الـصورة التقريبيـة لـيشء مـا يـنعكس عـىل 

 .شبكية العني عندما ينكرس الضوء عىل جهاز اإلبصار بشكل مناسب

ًالصورة بوصفها تعبريا عن التمثيـل العقـيل للخـربة الحـسية أو إعـادة إنتـاج لهـا  قـد 

لثالثة الفرعيـة للـوعي أو الـشعور، وكـان اعتربت يف مجال املدرسة البنائية أحد املكونات ا

 .اإلحساسات واإلنفعاالت : املكونان اآلخران هام

وهـي درجـة أعـىل مـن مجـرد إعـادة البنـاء للخـربة ): التـي يف الـدماغ( الصورة الذهنية 

وهي ليست مجرد صورة حرفية عن من الخربة االساسـية، والتقتـرص بالـرضورة عـىل . الحسية

 . فهي قابلة للتكيف أو او التحكمالتمثيالت املعرفية،
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الصورة التي تشري إىل اإلتجاه العام نحو بعض املؤسسات أو األفراد، وهـذا النـوع مـن 

 .صورة الذات وصورة اآلخر: الصور مرتبط بالدراسات االجتامعية  والنقدية باسم

عنـارص األحـالم بكـل مــا تـشتمل عليـه هـذه االحــالم مـن تكثيـف لألزمنـة واألمكنــة  

 .ألشخاص واألحداث وا

ويشري هذا املصطلح إىل نشاط غري محكوم أو غري متحكم فيه، أو   : Fantasyالتخييل 

ال ميكن توجيهه بواسطة الفـرد الـذي يـنغمس فيـه كبـديل للواقـع ، وهـو يـرتبط بـاحالم 

 . اليقظة

إن الخيـال هـو القـدرة العقليـة النـشيطة عـىل   : Imaginary Imagesصور الخيـال 

الصور والتصورات الجديدة، ويشري املصطلح إىل عمليات الـدمج والرتكيـب وإعـادة تكوين 

الرتكيب بني مكونات الذاكرة الخاصة بالخربات املاضية وكذلك الصور التي يجري تـشكيلها 

ًوالخيال إبداعي وبنايئ ويتضمن كثريا من عمليات . وتكوينها خلال ذلك يف تركيبات جديدة

 .قلية، ويشتمل عىل خطط خاصة باملستقبلالتنظيم و التحويل الع
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وهي الصور التي تحدث عن حاسة االبصار بعد انتهـاء منبـه حـيس :  الصور الالحقة

معني ، وتعتمد هذه الصورة عىل حالة من استمرار التنبيه عند  مستوى لحاء قرشة الدماغ 

 .حتى بعد انتهاء املنبه األصيل 

  وهـي نـوع مـن الـصور الـشبيهة بـاالدراك،    :Eidetic Imagesالصور اإلرتسامية 

وتختلف عن الصور الالحقة مكن خالل استمرار فرتة اطول، كام أنها ال تتطلب تركيز النظر 

 .واالنتباه املكثف يك تتكو ، وميكن أن تحدث من خالل عالقتها  بنمط معقد من التنبيه

لنـا يف الحيـاة وهو نـوع مـن التفكـري املـألوف   :  Memory Imagesصور الذاكرة 

ارض، أو توقع األحـداث اليومية، وقد يصاحب عمليات استدعاء األحداث من املايض أو الح

 .املستقبل واملواقف يف

وهي الصور املولدة من خالل الكمبيوتر أو عـىل  :  Digital Imagesالصور الرقمية 

لك مـن  خـالل  معززة بالكمبيوتر، وتستمد قيمتها الخاصة من دورها كمعلومة، وكذاألقل

 .، والتعامل معها، أو معالجتها، وتخزينهاإليهامتيزها  كصور يسهل الوصول 
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 وهي الصور التي تلتقط  بواسطة اآلت التصـوير املعروفـة، وقـد : الصور الفوتغرافية

ًتكون الصور الفوتغرافيـة صـورا ألشـخاص أو منـاظر طبيعيـة أو أشـياء عاديـة يسـتخدمها 

 . ذلكاإلنسان يف حياته أو غري

  الصور املتحركـةMoving Images :  ينطبـق مصـطلح الصـورة املتحركـة عـىل نحـو

 . مامثل بالنسبة إىل التلفزيون والسينام

 صور متحركـة لكـن تأثرياتهـا مذهلـة أكـرث، إن وجودهـا  أيضاوهي : صور التلفزيون 

ًيكون لحظيا ومؤقتا، فهي توجد عندما تحرض أمامنا لحظة عرضها ثم تختفي بعد   .ذلك ً

 صور الواقع اإلفـرتايضVirtual Reality ) VR : (  وهـي التـي يـتم فيهـا املـزج بـني

طرائق التصـوير والصـوت واألنظمـة الحسـية الخاصـة بـالكمبيوتر يف دائـرة مـن التغذيـة 

الراجعة املبارشة مع التكنولوجيا ذاتها، وكـذلك مـع العـامل الـذي تقـوم هـذه التكنولوجيـا 

 .مبحاكاته أو مامثلته 

 وتتمثل يف األعـامل الفنيـة التشـكيلية كالرسـم والتصـوير امللـون ، : الصور التشكيلية

  .وغري ذلك من األعامل الفنية التي هي يف جوهرها صورة 
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 دور التفكري التصوري يف غرفة الصف: ثالثا

ــصف ــة ال ــصوري يف غرف ــري الت ــاد(ودور التفك ــاليث األبع ــشاهدة )ث ــدأ بامل ، )seeing(، يب

وسـواء أكـان ". وسيلة أساسية لجمع املعلومات وتفسريها يف معظم املجـاالت"فاملشاهدة 

الطــالب يف درس علــوم يالحظــون إجــراء تجربــة، أم يف مــساق الرتبيــة املهنيــة يتعلمــون 

. استخدام آلة أو أداة، أو يف درس تربية فنية يدرسون الظـل والنـور وتـأثريه عـىل األجـسام

وبعـد ذلـك فـإنهم . ثون عنه وكيف يفرسون مايرونـه فإنهم بحاجة إىل تعلم ما الذي يبح

 ً.بحاجة إىل مساعدة متثيل املعلومات واالتعبريات بيانيا

وميكن فهم بعض املعلومات كالعالقـة بـني العـرض والطلـب يف أي مـادة وتـصميم البنـاء 

ُوتهيئة الجو املناسب، حيث يتثنى للطالب فهم الجهاز الهـضمي بـشكل أفـضل إذا مثلـت 

ًم واألشكال بدالً من وصفها لفظيا، ومتكنهم من توضيح تفكريهم وتوصيل أرائهم إىل بالرسو

ًوأخريا يحتاج الطالب إىل العمل عىل تنمية بصائرهم وتصوراتهم أي القـدرة عـىل . اآلخرين

، وتأديـة مهـامت متعـددة تـشتمل عـىل )visual imaging(توليد وتناول التصور البـرصي

ئة كلامت وإنجاز وظائف وتعبريات فنية عالية تتضمن عالقات تذكر معلومات، وتعلم تهج

  .مكانية
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ُويساعد التفكري التصوري كمهارة عقلية يف الحصول عىل املعلومـات ومعالجتهـا وتخزينهـا 

ًومن ثم اسرتجاعها برصيا ولفظيا، وتكمن قوته يف اندماج الرؤية والتـصور والتعبـري الفنـي  ً

هـذه العمليـات الثالثـة بـصورة سـهلة بـشكل ) ملتـصورا(يف تفاعل نشط، ويوظف املفكـر

يساعده عىل االنتقـال أثنـاء التفكـري مـن تـصور ألخـر، وبإمكـانهم النظـر إىل املوضـوعات 

املختلفة من عدة زوايا يساعدهم عىل تصورها وبالتايل تصورها بشكل جيد وبالتايل طـرح 

عبـريات بـصورة يف الـذهن التعبريات بطرق مختلفة، ويقومون بتمثيل أو تخـزين هـذه الت

  . التعبرياًبحيث يسهل عليهم اسرتجاعها ومعالجتها الحقا أينام أرادو

وعندما يعرض املعلم لطالبه معلومة لفظية وبرصية تتوافر يف الصف فرصة أفـضل لنجـاح 

الطالب الذين يعتمدون عىل املعالجة التـصورية والبـرصية، فهـم يـستفيدون مـن تقـديم 

رغم أنهم قـد  ً األنسب لهم، ومثة فائدة أيضا للطالب اللفظيني أنفسهم املعلومات بالشكل

يقاومون األنشطة التي تتطلب التعبري الفني وغريه من أشـكال التمثيـل البـرصي، ويحتـاج 

هؤالء الطالب إىل تنمية قدراتهم عىل التعبري الفني وفق قدراتهم التصورية والبرصية، وإذا 

ىل مقـدرتهم اللفظيـة فلـن يطـوروا الجانـب التـصوري املـتمم ًأتيح لهم االعـتامد كثـريا عـ
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إال أنهم يفتقدون دون إحـدى مهـارات . ًوقد يكون هؤالء ناجحني متاما يف املدرسة. للفظي

 .التفكري و التصور الهامة يف مجاالت الحياة

ًوليس بالرضورة أن تكون متصورا برصيا قويا ليك تكون معلام متـصورا، فـالحق أن املع ً ً ً لـم ً

ًاللفظي الذي تدهشه إعادة اكتشافه إلمكاناته التصورية يكـون منوذجـا قويـا لتالميـذه يف  ً

فكل مايلزم هو رغبـة املعلـم يف تجربـة الطرائـق . استكشاف تفكريهم التصوري وتوسيعه

ّالجديـدة لعمــل األشــياء، ويف الــتعلم مــن اإلخفــاق كــام مــن النجــاح، ومــشاركة اآلخــرين  َ

                                 .ألفكار الجديدةحامستهم للخربات وا

إن املشكلة الكبرية التي تواجه كل مدرس هي متثيل الحقائق بطريقـة يقـف بهـا الطالـب 

عىل مغزى هذه الحقائق، إذ أن ذكر الحقائق مجردة يؤدى إىل النسيان الرسيع بينام تظل 

 من الناس قد الحظ الفرق بني قـراءة ًالصور الحية يف الذاكرة ملدة طويلة، وال شك أن كثريا

ومهام كانـت دقـة الفـرق بـني الكتـاب . َكتاب يف التاريخ ومشاهدة فيلم سيناميئ عام قراه

 .والفيلم فإن الفيلم يجعل اإلنسان يتذكر الحوادث ملدة أطول
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 :التفكـري التصويري والذاكرة التخيلـية: رابعا 

) Eidetic Memory(أيضا الذاكــرة التخيلــية الذاكرة التصويرية أو مــا يطلق عليها 

ُ الصور واألشـكال بدقـــة عاليـة، وقـد لـوحظ استحضار املقدرة لدى البعض عىل هي

 استحـضارًأنها تكون عالية جدا لدى بعض األطفال إىل الدرجة التى متكن الطفل مـن 

 30 الــ كل ما أمكن أن تشاهده عيناه بدقة بالغـة لربهـة مـن الـزمن التتجـاوز فـرتة

 .ثانية

 الغالـب يكـون لـديهم ذاكـرة تـصويرية يفمعظم الناس الذين ميتلكون ذاكرة جيـدة 

جيدة،  وعىل الرغم من ذلك هنالك فروق واضحة بـني هـذين النـوعني مـن الـذاكرة 

ً لديه ذاكـرة عاديـة كثـريا مـا الذيفيام يتعلق مبعالجة املعلومات امللتقطه، فاإلنسان 

من أجل حفظ التفاصيل ) Mnemonics Devices(املساعدة يستخدم أجهزة التذكر 

املتعلقة مبعلومة أو موضوع ما، أما األشخاص الذين يتمتعون بذاكرة تـصويرية قويـة 

 باملكان و الزمان ملعلومـة املتعلقةفسنجد أن لديهم القدرة عىل تذكر أدق التفاصيل 

لتـشويش بـذاكرتهم أو حدث أو موضوع ما، وباملقابل قـد يعـاىن بعـض النـاس مـن ا

 .التصويرية وهذا يعترب من الحاالت العرضية
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ــــرصيني                      ــــرين الب ــــدى املفك ــــا ل ــــون جلي ــــذاكرة يك ــــن ال ــــوع م ًإن هــــذا الن

)Visual Thinkers ( أكرث من غريهم من الناس وتـصبح صـفة سـائدة لـديهم حيـث

 .كوسيلة للتفكري يرتبط ذلك بعمل هذا النوع من الذاكرة ىف الرؤية أكرث منه 

 :يالحــــيز البصـر

يستطيع املفكرون البـرصيون وصـف تفكـريهم بـسهولة عـن طريـق الرسـم والـصور 

 يطلـق ي فهم مثل العديد من البـرش اآلخـرين أيـضا يتمتعـون بالظـاهرة التـوبالتايل

مثلهم مثـل مـن ) Spatial Visualization Ability(عليها القدرة  البرصية املكانية  

واملفكـرون ) الذين يتعلمون من الحركة وعمـل التـشكيالت (ون التأهيل البدينيتعلم

الذين يتعلمـون الرياضـيات و الحـساب عـن طريـق التفكـري ىف األشـكال (املنطقيون 

، إذ أن غالبية املفكرين البرصيني يرون الكلامت أمـام أعيـنهم كسلـسلة مـن )والنظم

 . الصور املتعاقبة

 ط املعلومـات املتفاعلـة التـي تتلقاهـا العـني أثنـاءتعد عمليـة اسـتمرار التقـا

ً النظر نظاما متكامالً للمشاهدة يجمع بني اإلضاءة واأللوان والظالل واألشـكال 

ــسكون  ــذلك ال ــة وك ــرى املعروف ــاييس األخ ــة املق ــوال وكاف ــام واألط  واألحج

 و الحركة وغري ذلك مـن املعطيـات التـي تـشكل أجـزاء الـصورة املتداخلـة أو
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ابطة من أجل مساعدة العقل عىل اإلحاطة بها مـن كـل جانـب ممكـن و كـذلك املرت

فهمها ككل وليس كأجزاء مبعرثة، ويعتمد التفكري التصويري عىل مـا تـراه العـني ومـا 

إىل الـدماغ حيـث ) املشاهدة(يتم إرساله من رشيط من املعلومات املتتابعة الحدوث

 التفاعالت الكهروكيميائية للتعـرف يقوم العقل برتجمتها بطريقته الخاصة عن طريق

عىل محتواها، ثم يبدأ عملية التحفيز لرد الفعل اإلنساين املناسـب الـذي يـرتاوح بـني 

اإلعجاب أو الصدمة أو اإلدراك أو الفهم أو عدم الفهم أو التسـاؤل أو االستحسـان أو 

دت إليه مـن الخ، ويعمل عىل تجهيز تلك املعلومات التي ور...االستعداد أو االنطالق 

ًالعني بطريقته الخاصة وتخزينها ىف الذاكرة ملعالجتها فيام بعد ، علـام بـأن رد الفعـل 

ًاإلنساين املتوقع كرتجمة ملا رآه البد وأن يتأثر بكثري من العوامل الخاصـة بـه شخصـيا 

واألخرى املحيطـة بـه ، كبيئتـه االجتامعيـة ومـا نشـأ وتعـود عليـه أو عـىل املسـتوى 

الثقايف واملهني واألخالقي أو حالتـه الصـحية واملعنويـة وقـوة اإلبصـار التعليمي و

فمثالً ردة فعل نظرة الفنان تجاه لوحة ما ميكـن أن تكـون . الخ ... وشدة اإلضاءة

من أجل التحليل والدراسة وستكون غـري ردة فعـل املشـاهد العـادي الـذي رمبـا 

بيـب الـترشيح لرؤيـة يشعر  باإلعجاب تجاه هـذه اللوحـة، كـام أن ردة فعـل ط

 ًالجثة سيكون مبثابة عمل أو واجب أو روتني يؤديه وهى مغايرة متاما لردة فعـل
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 املشاهد العادي الذي قد تنتابـه الـصدمة أو الخـوف أو قـد يـرى يف املـوت موعظـة 

        .ما 
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  الخريطة الذهنيةتعريف : أوال

يرجع الفضل الرئيس يف ابتكار ووضع قواعد وآليـات اسـتخدام الخـرائط الذهنيـة إيل 

الـذي يعـد مرجعـا عامليـا يف كـل مـا يخـص العقـل، " تـوين بـوزان "الربيطاين املبـدع 

، "قـلجمعية الع"والذاكرة والقراءة الرسيعة، إىل جانب الخرائط الذهنية، وهو رئيس 

، كام أنه امل تعتمد الخـرائط الذهنيـة عـىل "الجمعية الخريية للثقة بالعقل"ومؤسس 

الذاكرة البرصية، والـذاكرة البـرصية هـي الطريقـة الفعليـة التـي يـستخدمها العقـل 

البرشي يف التفكري، وربط الكلامت ومعانيها بـصور، وربـط املعـاين املختلفـة ببعـضها 

لمة فاكهة فإنه ال يتبادر إىل ذهنك حروف كلمة فـاكهـة، عندما نذكر ك: البعض،فمثالً

 .وإمنا يتبادر إىل ذهنك صورة فاكهة معينة أو رمبا سلة مليئة بالفواكه

وسيلة تعبريية عن وجهة النظر الشخصية بشأن العامل الخـاص باألفكـار واملخططـات 

لـوان يف بدال من االقتصار عىل الكلـامت فقـط، حيـث تـستخدم الفـروع والـصور واأل

الذاكرة  وتعتمد عىل الذاكرة تستخدم كطريقة من طرق استخدام. التعبري عن الفكرة

 . يف رسم توضيحي سهل املراجعة والتذكر بقواعد وتعليامت ميرسة البرصية
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ويدرس هذا املوضوع لتحديد الصفات الذاتية من الجمهور، مثل التفـضيل الشخـيص 

ووسائل اإلعـالم الجامهرييـة . ت العملية للجغرافيا مثل اتجاهات القيادةواالستخداما

 .ًلها تأثري مبارش فعليا عىل الخريطة الذهنية للشخص بشأن العامل الجغرايف

فيام يتعلـق (ويف كثري من األحيان، رمبا تتأثر األبعاد الجغرافية املتصورة لدولة أجنبية 

تغطيـة اإلخباريـة النـسبية التـي تقـوم بهـا بشدة مبقـدار الوقـت وال) ببلد شخص ما

عـىل سـبيل . وسائل اإلعالم التي تغطي األحداث اإلخبارية من تلك املنطقـة األجنبيـة

ًاملثال، قد يتصور شخص ما جزيرة صغرية عىل أنها بحجم قارة تقريبـا، اسـتنادا فقـط  ً

 .إىل مقدار التغطية اإلخبارية التي يتعرض لها بصفة منتظمة

، يشري املصطلح إىل املعلومات املحتفظ بها يف ذهن الكائن الحي التـي علم النفس يف

يط لألنشطة وتحديد املـسارات عـرب األرايض التـي تـم الـسفر ميكن من خاللها التخط

واالجتياز الرسيع للمتاهة املألوفة يتوقـف عـىل هـذا النـوع . إليها سابًقا وما إىل ذلك

من الخريطة الذهنية إذا متت إزالة الروائح أو غريهـا مـن العالمـات املوضـوعة قبـل 

 .إعادة السري يف املتاهة
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ربـط الكلـامت :  يـستخدمها العقـل البـرشي يف التفكـريوهي الطريقة الفعليـة التـي

وهي كذلك تـستخدم . ومعانيها بصور، وربط املعاين املختلفة ببعضها البعض بالفروع

فيص الدماغ األمين واأليرس فرتفع من كفاءة التعلم تعتمد الطريقـة عـىل رسـم دائـرة 

لرئيـسية املتعلقـة بهـذا متثل الفكرة أو املوضوع الرئييس ثم ترسم منه فروعا لألفكار ا

وميكـن وضـع صـور . املوضوع وتكتب عىل كل فرع كلمة واحدة فقـط للتعبـري عنـه

. رمزية عىل كل فرع متثل معناه، وكذلك استخدام األلوان املختلفـة للفـروع املخلتفـة

كل فرع من الفروع الرئيسية ميكن تفريعه إىل فـروع ثانويـة متثـل األفكـار الرئيـسية 

وباملثل تكتب كلمة واحدة عىل كل فـرع ثـانوي متثـل معنـاه، كـام . عأيضا لهذا الفر

يستمر التشعب يف هـذه الخريطـة، مـع كتابـة كلمـة . ميكن استخدام األلوان والصور

وصفية واسـتخدام األلـوان والـصور، حتـى تكـون يف النهايـة شـكال أشـبه بـشجرة أو 

 .خريطة تعرب عن الفكرة بكل جوانبها

اسـتغالال ) األمين واأليرس(ّة أيضا أنها تستغل فيص املخمن مميزات هذه الطريق

كــامال، فهــي تــستغل الفــص األميــن الــذي يعنــى بالــصور واأللــوان، إىل جانــب 

استغاللها للفص األيرس الذي يعنى بالبيانـات والتحليـل، وميكـن تـشبيه الفـرق 

 ّبني استخدام تلك الطريقة وعـدم اسـتخدامها بأنـه كـالفرق بـني عـداء ربطـت
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ولـذا فـإن هـذه الطريقـة تـوفر ..دى يديه بإحدى رجليه وآخر يركض حـر الحركـةإح

ملستخدمها رسعة أكرب يف تذكر البيانات باإلضافة إىل ما يف استخدامها من متعة كبـرية 

 .للعقل

 :لذهنيةخريطة اال فوائد :ثانيا

 :تظهر فائدتها من خالل

 .القدرة عىل الرتكيز واسرتجاع املعلومات

 .قات بني املتغريات واملعلومات املختلفة والربط بينهاإيجاد العال

 .إيجاد الحلول للمشكالت بصورة أرسع وأسهل

 .املساعدة عىل التفكري اإلبداعي

 .تفتيق الذهن وطرح بدائل جديدة

 .تنشط جميع أجزاء املخ

 .تركز عىل املوضوع محل االهتامم وتجنبك الفوىض واالستطراد

 .ة عن املوضوعتقدم لك نظرة تصويرية كامل

 .تنمي األفكار وتساعد عىل توالدها بطريقة سلسة
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 :ذهنآلية عمل خريطة ال: ثالثا

إذا كان الحاسب يعمل بخطوط مستقيمة ومتوازيـة فـإن العقـل بخالفـة يعمـل .1

بشكل متوهج مثل أشعة الشمس وللوصول إىل أفضل النتائج اعمـل بطريقـة العقـل 

 .الخاصة

املتوهج وتحصل عىل خمسة فـروع فـإن هـذا يعنـي عندما تفكر بطريقة العقل .2

 %.500مضاعفة تفكريك خمس مرات 

 فكـرة، وهـذا يعنـي 25فإذا فرعت عن كل فكرة خمس أفكار أخـرى فـاملجموع .3

 . مرة25مضاعفة تفكريك 

 فكرة وهذا يعني 125فإذا فرعت عن الفروع خمس أفكار أخرى يكون املجموع .4

 . مرة125مضاعفة تفكريك 

، 625ت مستوى آخر وفرعت عليها خمس أفكار أخرى يكون املجمـوعثم إذا نزل.5

 ً. ضعفا625وهو ما يعني مضاعفة تفكريك 

 .ثم إن شئت واصلت إىل عدد ال ميكن حرصه من األفكار.6

 .طريقة العقل املتوهج تثبت أن قدرات العقل خارقة وجبارة.7
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 أشكال لرسم الخرائط الذهنية

 :أداة شعاع الشمس

ا بوضع عنوان البحث يف املنتصف ثم تشقيق الفكـرة بهـذه األداة وطريقة استخدامه

 املحفزة للتفكري املفعمة باأللوان املحفزة
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 :أداة الكواكب السيارة لتشقيق األفكار
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 ):الجدول املتعدد(مهارة املربع الشبيك 

ثنني أو تختلف هذه املهارة عن الجداول السابقة أن األوىل محصورة يف أعمدة قليلة ا

ًثالثة أو أربعة، أما هذا فهو يحتـوي عـىل متغـريات كثـرية جـدا، وخيـارات متعـددة، 

وعمله شبيه برقعة الشطرنج، وهو مفيدة يف تشقيق أفكار بحثية ذات عالقة بعنـوان 

 .البحث

 :وطريقة عمل املهارة كالتايل

 .ضع جدوالً كجدول الكلامت املتقاطعة.1

بق بعنـاوين وأفكـار يف التخـصص ذات عالقـة امأل الفـراغ كـام يف الجـدول الـسا.2

 .بعنوان البحث

 .تحديد العنارص املتغرية من الجدول التي لها عالقة باملوضوع بوضع دائرة عليها.3

 .كتابة العنارص الفرعية التي تتناول املتغري.4

 .ربط العنارص بعضها البعض وإيجاد العالقة بينها.5

  :مزايا للتعلم باستخدام خريطة العقل: رابعا

تعمل بشكل فوري عىل بث روح التـشويق لـدى الطالـب ، وبالتـايل تجعلـه 

ًأكرث تعاونا واستعدادا لتلقي املعرفة ً. 
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  ًتـصـبح اـلـدروس والـعـروض أـكـرث تلقائـيـة ، واـبـداعا ، وامتاـعـا ـسـواء بالنـسـبة ً ً

 .للمعلم أو املتعلم 

 ًهام اعمق تظهر الحقائق و تبني العالقات بني الحقائق وبالتايل متنح الطالب ف

 .للموضوع

  صـعوبات الـتعلم"متثل أهمية خاصة بالنسبة للطالب الـذين يعـانون مـن" ،

  .وخاصة من يجدون صعوبة يف القراءة والكتابة

بـأن الخـرائط العقليـة والخـرائط )  Bennett & Rolbeiser)2001وقد أكد كـالً مـن

  . دمةًة إىل أنها تعمل كمنظامت متقاملفاهيمية هي منظومات صورية إضاف

  :خصائص الخرائط العقلية: خامسا

ُتعد خرائط العقل من األدوات البرصية التي تستخدم من قبل املتعلمني لبناء املعرفة 

إن استخدام تقنيات . ومن خصائصها؛ اإلتساق واملرونة  التطويرية، التأملية، التكاملية

ًاألفكـار برصيـا، التعلم البرصي تحفز الطلبة عـىل توليـد األفكـار، وتتبـع تطـور هـذه 

وتساعد خرائط العقـل  الطلبـة عـىل العصـف الـذهني وحـل املشـكالت والتخطـيط 

  .لعملهم، كام أنها تربط الكلامت املفتاحية 
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وقد عمل بوزان عىل األدب املتعلق بأبحاث الدماغ، حيـث يـرى بـأن الخريطـة العقليـة 

من تداخل إبداعي ملزيج تعمل كوظيفة طبيعية للعقل اإلنساين، وأنها عملية تحليلة تتض

 ألخـذمن األدوات البرصية، األلوان، الرمـوز، الكلـامت، كـام ميكـن أن توظـف كطريقـة 

   .األفكاراملالحظات، الدراسة قبل االمتحانات، العصف الذهني، أو لعمل ترابطات بني 

 كام أشار بوزان إىل أن الخرائط العقلية تعـزز قـدرة الـدماغ عـىل تخـزين واسـرتجاع 

 مبـا يتعلمـه، مـام يثـري إحـساسالومات، وتـزود التلميـذ بطريقـة ممتعـة ليكـون املع

ُدافعيتــه لعمــل امللخــصات، و قــد حــدد خــصائص أساســية وغــري أساســية  للخــرائط 

 :العقلية هي

 :الخصائص األساسية .1

 الصورة املركزية متثل موضوع الخريطة

 العنارص الريئسة املنبثقة هي تفريعات من الصورة املركزية

 التفريعات لها صور رئيسة مرتبطة

 التفريعات لها توصيلة تركيبية

 :الخصائص غري األساسية .2

 األلوان الرموز 
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 : و حدد بوزان سبع خطوات رئيسة لرسم الخريطة العقلية 

البدء مبنتصف الصفحة البيـضاء ، حيـث أن البـدء مـن املنتـصف يعطـي الـدماغ .1

 .حرية اإلنتشار يف جميع االتجاهات 

ام شكل أو صورة تعرب عن الفكرة املركزية ، فالصورة تساعد عىل استخدام استخد.2

 .الخيال 

ًاستخدام األلوان بالرسم، ألن األلوان تحفز الدماغ مثل الصور  وتضفي قـدرا مـن .3

 .الحيوية للخريطة، إضافة لتحفيز اإلبداع 

 .ية، ووصل املستويات ببعضها البعضوصل الفروع الرئيسة بالصورة املركز.4

 .استخدام الفروع املتعرجة إلضفاء الجاذبية عىل الخريطة.5

استخدام كلمة رئيسية ومفـردة يف كـل سـطر، ألن إسـتخدام الكلـامت الرئيـسية .6

 .املفردة متنح العقل القوة واملرونة 

 .استخدام الصور عند رسم الفروع، ألن الصور معربة أكرث من الكلامت .7
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 :طريقة رسم الخريطة الذهنية: سادسا 

 :الوسائل

الطريقـة اليدويـة، والطريقـة : يعتمد رسـم الخريطـة الذهنيـة عـىل طـريقتني، هـام

 :الحاسوبية، ويف ما ييل تفصيل للطريقتني

 :اليدوية

ّغـري مـسطرة وال ) A4( مـن نـوع - أو أي لون آخـر إن رغبـت يف ذلـك -ورقة بيضاء 

 )عريض(ّمؤطرة، نستخدمها بشكل أفقي 

 

 .م واأللوان واألنواعِّأقالم متعددة األحجا

 .قلم رصاص •

 .َّأقالم ملونة من اختيارنا •

 :الحاسوبية

 برنامج لرسم الخرائط الذهنية، مثل  •

 )MindMapper( أو )FreeMind( برنامج

 :خطوات رسم خريطة ذهنية

 .تحديد املوضوع •
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 .استخراج املفاهيم األساسية • 

 دائرة صـغرية مـثال، ونـضع موضـوعنا ِّنحدد وسط الورقة كمركز لالنطالق، ثم نرسم •

ِّيف شكل كتابة أو رمز أو رسم بسيط يعرب عن املوضوع الرئيس وميثـل الفكـرة بحيـث  ِّ

 .يسهل تذكُّره

ُّنختار االتجاه الذي نريد أن نرسم فيه التفرعات، رشيطة الحفاظ عـىل االتجـاه كـل  •

 .مرة نود فيها رسم خريطة ذهنية

الكلمــة التـي تختـرص املوضــوع -ق مـن مركـز الورقـة ُّنقـوم بوضـع تفرعـات تنطلــ •

َّ لتمثل األفكار األساسـية، ونحـدد لكـل فـرع كلمـة مفتاحيـة -الرئيس َِّّ  نكتبهـا فـوق -ِّ

 باستخدام األلوان املختلفة للفروع، عىل أن تكون هذه الفروع عبارة عن خط -الفرع

مكانية رسـم خـط أو منحن عريض من جهة املركز، ليصبح أكرث دقة عند نهايته، مع إ

 .دائرة حول الفكرة املهمة إلبرازها بشكل الفت

ِّميكن وضع صور رمزية عىل كل فـرع مـن الفـروع الـسابقة تعـرب عـن معنـاه، أمـا  •

الهدف من استخدام هذه الصور وكذا األلوان فهو تحبيـب الرسـم للـنفس وتوضـيحه 

 .وتصنيف األفكار

ِّإىل فروع ثانوية، مع وضع مـا ميثلهـا مـن ميكن تفريع كل فرع من الفروع الرئيسة  •

 .كلامت أو كلامت مع رسوم أو رموز
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 .َّنواصل التفريعات الجزئية إىل غاية إنهاء األفكار التي تولدت عن الفكرة الرئيسة •

ِّنحصل يف النهاية عىل شجرة بها تفرعـات متثـل أفكـار املوضـوع ومختلـف جوانبـه، •

 .َّبطريقة متسلسلة منظمة

 :هذه األمور قبل رسم الخريطة الذهنيةانتبه ل

ِّال تكرر الكلمة أثناء رسمك للخريطة الذهنية، واستخدم الضـمري الـذي يعـود عـىل  •

 طريقـة رسـمها، عوضـا عـن طريقـة رسـم الخريطـة -مـثال-املوضوع الرئيس كقولك 

ّ التـي متثـل موضـوع  الخريطـة الذهنيـة الذهنية، ألنك قد وضعت يف الوسـط كلمـة

 .الرئيس

 .ترتيب املفاهيم من العام إىل الخاص •

أفضل الطرق عىل اإلطالق لعمل الخريطة الذهنية هي عمل النسـخة األوىل باليـد،  •

ُّألن انشغال العقل بالتعامل مع الجهاز قد يشـتت تـدفق األفكـار قلـيالً، ولكـن بعـد  ِّ َّ

 وترتيـب االنتهاء من هذه الخطوة ميكنك استخدام برامج التخطيط الـذهني لتنسـيق

 .َّخطتك
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 .ال ترسم تفرعات يف شكل خطوط مستقيمة، بل ارسمها يف شكل خطوط منحنية •

 :أسئلة شائعة حول الخريطة الذهنية

 ال أحسن الرسم، ماذا أفعل؟

ِّوإمنا مجرد رسمك لشكل متيـزه وتـربط ! َّليس مطلوبا أن ترسم لوحة فنية: الجواب • َّ

ق  .َت الهدفبه الفكرة فإنك بذلك تكون قد حقَّ

ـــة؟ ـــة ذهني ـــصميم خريط ـــاء ت ـــومات أثن ـــن الرس ـــتغني ع ـــي أن أس ـــل ميكنن  ه

َّيستحسن أن ترفق الكلامت بالصور ملا مر ذكره مـن فائـدة، إال أنـه ميكـن : الجواب •

ِّاإلفادة مـن مبـدإ الخريطـة الذهنيـة واالقتـصار عـىل رسـم مخطـط معـرب خـال مـن  َّ

 .الرسومات

كيـف ) A4( كثـري العنـارص وال تحتويـه ورقـة -المـث-إذا كان الدرس املـراد تلخيـصه 

 َّأترصف؟

 !َاألمر سهل يسري، ما عليك سوى أن تستخدم ورقة أكرب: الجواب •

 هل ميكن رسم خرائط ذهنية لسور القرآن الكريم؟

ــواب • ــريم: الج ــرآن الك ــظ الق ــة يف حف ــة الذهني ــتخدام الخريط ــن اس ــم، ميك  نع

َّ وتدبره معا، وقد ظهر هذا يف عدة ً   تجارب عىل شاكلة مـا قـام بـه الـدكتور إبـراهيمُّ
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ُّ الدويش الذي اعترب الخريطـة الذهنيـة أفـضل وأسـهل طريقـة لتـدبر الـلـه بن عبد 

َالقرآن وحفظه معا، يف زمن بات يعاين فيه الكثري مـن حفظـة كتـاب  ٍ َّ مـن قلـة الـلــهً

َّالضبط وتفلت زمام الحفظ؛ نتيجة قلـة االهـتامم بجانـب الفهـم  ُّ َّوالتـدبر، ومـن ثـم َّ ُّ

 .التطبيق والعمل

 َّهل الخريطة الذهنية متسعة االنتشار؟

شـخص يف )  مليـون250(ُتستخدم الخريطـة الذهنيـة مـن قبـل أكـرث مـن : الجواب •

َالعامل، حسب ما رصده توين بوزان عـرب موقعـه الرسـمي، ورمبـا يزيـد العـدد بـك إذا 

 !َّقررت استخدامها

 وكـذا بـني -مـثال–ابة األرقام بني الرومـاين والهنـدي والعـريب ِّهل ميكن أن أنوع يف كت

َّالحروف املتصلة واملنفصلة بالنسبة للغات األجنبية؟ أم عيل أن أعتمـد منطـا واحـدا؟ ُّ َّ 

َميكنــك اســتخدام كــل األمنــاط مــن أجــل تنظــيم أفكــارك عــىل خريطتــك : الجــواب •

 .الذهنية

 مني إىل اليسار أم من اليسار إىل اليمني؟ُّهل أعتمد ترتيب التفرعات الرئيسة من الي
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َّلك االختيار، إما مع اتجاه الطـواف أو اتجـاه عقـارب الـساعة، واألهـم أن : الجواب • َ

 .َّتتبع نفس النمط يف كل مرة ترسم فيها خريطة ذهنية

 مناذج لخرائط عقلية :سابعا

 :خريطة عقل عن خرائط العقل
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 :ألمناط املختلفة من البرش يف االجتامعياتخريطة عقل عن كيفية التعامل مع ا
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 :أحكام نطق النون أثناء التالوة
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 رسم الخرائط الذهنية باستخدام برنامج خطوات : ثامنا

 Edraw mind map 

  من قامئةنقوم بفتح الربنامج

start – all programe - Edraw mind map 

 صـفحة عمـل بإنـشاءستظهر لك صورة واجهة الربنـامج والتـي عـن طريقهـا سـنقوم 

 لعمل الخريطة
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 هناك طريقتني لعمل الخريطة

 إما القيام بعمل منوذج للخريطة ورسمه بنفسك عن طريق

ويف هــذه doble click نيمــرت بالــضغط عليـه templates اختيـار احــدى منـاذج)1( 

 الحالة نقوم نحن بإنشاء شكل الخريطة

 create الضغط مرة واحدة عىل)2( 
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  شكل من النامذج املوجودة والتعـديل عليهـا لعمـل الخريطـة عـن طريـقاختيارأو 

  بالـــــضغط عليـــــه مـــــرتني ويف هـــــذه examples  منـــــاذجإحـــــدىاختيـــــار 

 ا باختيارهاالحالة يظهر شكل مطابق متاما للخريطة التي قمن
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نامج بعدها تلقائيا ملنطقة العملربسينتقل بنا ال   

.التي سنقوم فيها برسم الخريطة  
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 رشح القوائم

 :Home  قامئة
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  هناك عدة مناطق

  

  file منطقة )1(

 

 

  وفيها عدة أوامر

  إما انشاء صفحة عمل 1 -

  فتح ملف 2-

 حفظ ملف 3- 

  أمر طباعة 4-
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_ format painting 

لنسخ التنسيق من شكل لشكل آخر

font منطقة (2)

).... نوع+لون +  حجم (وهي عبارة عن منطقة تنسيق الخط

basic tools منطقة )4( 

وفيها عدة أوامر
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· Select :

        select tool  لتحديد عنرص واحد فقط وذلك بالضغط عليه 

        multiple select toolحديد عنارص متعددةلت 

       select all لتحديد كافة العنارص 

· Text:

     Text tool لكتابة نص يف أي مكان يف منطقة العمل 

   Text Block tool 

ألدراج نص وتحريكه يف اي اتجاه أو قلبه

· Connector

ومن خالله ميكن رسم أسهم بعدة أشكال

 Mind map 

insert topic فروع جديدة رئيسةادخال   

insert sub topic ادخال فروع جديدة ثانوية 

Add multiple topic ــدة ــرة واح ــىل م ــة ع ــدة للخريط ــة عدي ــروع ثانوي ــال ف   إدخ

insert relationshipادخال اسهم جديدة  

arrangement directionــــب الخريطــــة ــــار ترتي ــــا يــــتم اختي ــــن خالله م
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 main idea  وذلك بعد تحديد الـ

  connection styleلتغري شكل االسهم بني القمة والفرع  

numberingلرتقيم الفروع اي الـ main topic & sub topic 

distance تغري املسافة بني الـل topic 

 page layout رشح قامئة

 :تتضمن قوائم عديدة أهمها 

Theme لتغري مظهر فروع الخريطةمنطقة املستطيل االسود   

Page background منطقة املستطيل النهدي: 

 تغري لون خلفية صفحة العمل: page color تتضمن

 water mark وايضا تتضمن

  مالحظة

 للفـأرة عـىل منطقـة العمـل اي الـصفحة البيـضاء نجـد عـدة األميـنيف حال الضغط بالزر 

ومن خالل هذا الخيار نستطيع تغـري مظهـر جميـع  select all connector خيارات ومنها

 context tools الشاشةأعىل حيث يظهر لدى اختياره يف سهماأل
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  عند االنتهاء من العمل نختار من قامئة

 save ومن ثم jpg. ومن ثم نختار الصيغة
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 view قامئة _

 إذا قمنا بإغالقها من أجل توسعة مكان العمل libraries وهذه سنستخدمها إلظهار الـ

 :النقاطرشح بعض 

 تغري شكل السهم _  1

 يتغري شـكل مـؤرش الفـأرة كـام هـو موضـح يف الـدائرة الحمـراء األسهمعندما نقوم برسم 

  نضغط عىل رسمة مؤرش الفأرة املوضحة يف املستطيل الخمرياألسايس الشكل إىلفللعودة 

ة عـىل منطقـ Right Click  لتحريك الخريطة كاملة ليمني أو أسـفل أو أعـىل الصـفحة_ 

 select all shape العمل ثم نختار

عـىل  Right Click  ًلتغيري األسهم املوصلة بأجزاء الخريطة وتعديلها جميعا مرة واحدة_ 

 select all connectors منطقة العمل ثم نختار

 رشح اشكال الخريطة_ 
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 file قامئة

Save as 

 

 

 

  JPEG للحفظ يف صيغة صورة نختار

 Edraw XML مج للتعديل عليها نختارلحفظها يف صيغة الربنا

 جانبهرشح طريقة كتابة نص فوق السهم وجعله ب

  Text يحتوي عىل كلمة mind mapاختار اي شكل من قامئة  -1 

 



 الخرائط الذهنية بني الفكرة والتطبيق

116 
 

 

  ه يف منطقة العملادخل2

  shape format ثم اختار right click اضغط3

 no fill  هذه النافذة اختارستظهر لك
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 line color ثم اختار

 no line ثم اضغط عىل
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الدائرة ( بتحريكيها... عند الضغط عىل النص  دائرة خرضاء سيظهر لك النص فقط وستجد

   اتجاهأييتحرك معك النص يف ) الخرضاء 
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  ضع النص كام تريدين فوق السهم

 

 طريقة نسخ ولصق شكل والتحكم فيه داخل الخريطة

  copyريطتك والضغط عليه بيمني املاوس واختيار  الذهاب إىل الشكل املراد لصقه إىل خ-
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  ثم الذهاب إىل صفحة عملك ولصقه فيها
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تحريـك الـشكل  والتي عن طريقها تستطيع....  خرضاء دوائر بالضغط عىل الشكل تجد به

 والتحكم يف طوله

  للتحكم يف سمك الشكل دائرة صفراء وهناك
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  إلخفاء طرف الفرع من العنوان الرئييس

أعـىل الـصفحة   shape  format العنوان الرئييس لخريطتك ومن main ideaاضغط عىل 

 bring to frontاختار 
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 عـدة دوائـر سـيظهر لـك move anchor    شكل الفرع والتحكم يف سـمكه اختـار لتغيري

   أخرىوليعود السهم كام كان مرة بتحريكها سيتغيري معك الشكل كام تريده

  select من قامئة select Toolاختار 
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  رشح وضع خلفية للخريطة

  ونسحبها ملنطقة العمل Libraries نختار الخريطة املراد وضعها من قامئة

  وعند حفظ الصورة يظهر لنا هذه النافذة
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  whole page نختار

  نفسه يف إظهار العالمة املائية مع الخريطة لتظهر لنا الخلفية

  والتحكم يف شكلها وطريقة تحريكها connectors  أنواع الرشح

  connectors أوال هناك نوعان من ال

  .هالذي ترسم_1

ــل -2 ــا إذا أدخ ــك تلقائي ــر ل ــذي يظه ــىل sub topicِ ال ــشكل ع ــح بال ــسار واملوض  . الي
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مـربعني  ِبالضغط عليه يظهر لك  طريقة التحكم يف السهم للشكل الذي عىل ميني الصورة-

الطول (  تغيري حجمه املربع تستطيع بالسحب من هذا  مقدمة السهم ونهايتهيف أخرضين

  ًوأيضا اتجاهه) 

 

   تغيري لونه وسمكه واتجاه السهمتستطيع shape foemat ومن

 عىل الشـكل لتنشـيطة اضغط طريقة التحكم يف السهم للشكل الذي عىل يسار الصورة -1

   symbole ثم من قامئة

  move anchor اختار
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ــسهم اضــغط عــىل اي ســيتغري معــك ــد تحريكهــا وحركtopic شــكل ال ــدههــا يف  تري  تري
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 للتحكم يف اتجاهه ولونه وسمكه

  select all connector اضغط كليك ميني عىل منطقة العمل ثم اختار
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  shape format اختار context tool ثم من

  يف الصورةومن منطقة املظللة بالدائرة الحمراء 

  تحكم يف لونه وسمكه واتجاه السهم
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ـــن  ـــار م ـــان اخت ـــام ك ـــسهم ك ـــشكل ال ـــودة ل   select ____ select Toolللع
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 librariesرشح ال

 

  عند فتح الربنامج لعمل الخريطة يظهر لك الشكل كام يف الصورة

  mind shape إال libraries وال نجد يف قامئة

 

   جديدمن السهم بجوار عمل ملف

  إلدراج منوذج حاهز من الربنامج والتعديل فيه choose drawing type نختار _ 

  نختار librariesلزيادة النامذج يف ال-

   الثايناألزرق من االختيارات يف املربع أي
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  libraries للإضافتها نوع من الصور تريد أياختار  clip art من -

  أردتومن ثم إضافتها للخريطة إن 

  symbols مثال نختار
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 الخريطة إىلف منها الرمز الذي تريديه أضرموز كام يف الصورة  librariesال  يفستظهر لك

  بسحبه ملنطقة العمل
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   عدة اختياراتستظهر لك general من السهم مرة أخرى اختار

  املربع األزرق خاص باألسهم

  واألحمر خاص بالخلفيات

  borders , titlesواللبني لل

  واألخرض إلدراج بعض األشكال الهندسية للخريطة والكتابة بداخلها
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  ها ملنطقة العمل شكل أو خافية اسحبإلدراج أي

  ها ملنطقة العملواسحب no background ولحذف الخلفية اختار
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  مرة ثانية من السهم بجوار ملف جديد

  mind map اختار

 bubble shapes ومنها اختار

  هذه تفيدنا إلدراج شكل والتحكم يف حجمه واتجاهه بسهولةو
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   منطقة العملإىله  الشكل الذي تريديه واسحباختار
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  تتحكم يف حجم الشكل) 1(من 

 تتحكم يف اتجاه الشكل وزاويته.. الدائرة الخرضاء ) 2(ومن 

  للكتابة بداخله double click  شكل واضغط عليهأي أدرج

   الشكل مرة واحدة وتنشيطهبالضغط عىل

  يظهر لك عدة دوائر

)اتجاهه.. حجمه ( الدوائر الخرضاء للتحكم يف الشكل نفسه 
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   الخارجة من هذا الشكلاألسهمالدوائر الصفراء خاصة باتجاه وحركه 

 

 

 

  basic drawing shape من

  منطقة عمل الخريطة ادرج اي شكل هنديس تريده داخل

   واكتب بداخلهواضغط عليه ضغطتني
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عىل الشكل  كليك ميني اضغطي لحذف اللون نهائيا وجعل الشكل شفاف بدون خلفية

  ومن

shape foemat اختار  

no fill  
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  no lineالنص فقط اختار أردت  وإذا
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  تحكم يف حجم الشكل ومكانه كام تريدين وتنسيقه
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  وهكذا مع أي شكل تدرجيه يف الخريطة

 جانـبأو نريـد أن نـضبط اآليـات لتكـون ب نضع يف الخريطة أكرث من شكل هنديسأحيانا 

  view  gridline نختار من قامئة  ولعمل ذلك بعضها متاما
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كام هو موضح  gridline مع مالحظة أنه البد من حذف الخلفية لتظهر ال

  ونسحبها ملنطقة العمل no background ولحذف الخلفية نختار بالشكل

  لحركة أدق keyboard  يف الباألسهمغط عىل الشكل املراد تحريكه وحركه ثم اض
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  libraries بإمكانــك إضــافة امللــف كــامال يف قامئــة  ملــن تريــد وضــع صــور يف الخريطــة

  add library from image عـن طريـق الـضعط عـىل الـسهم كـام يف الـصورة واختيـار

 

 

 

  ok ي تريـدي اضـافاته ثـم اضـغطي هـذه الـصورة اختـار ملـف صـورك الـذستظهر لـك

 



 الخرائط الذهنية بني الفكرة والتطبيق

147 
 

 

 

 

 منطقـة إىلاختار الـصورة التـي تريـدها واسـحبها   ستظهر لك الصور هكذا كام يف الصورة

  العمل



 الخرائط الذهنية بني الفكرة والتطبيق

148 
 

 

 

 لتوسيع مساحة العمل libraries إلخفاء ال

 ( x) أما بالضغط عىل العالمة بجوار عالمة الغلق

  auto hide واختيار libraries كليك ميني عىل منطقة ال أو
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ِستظهر هكذا مبجرد وضع سهم املاوس عليها ستفتح معك القامئة وتختفي بعد ذلك 

  تلقائيا
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